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Unele termene prevăzute de NCPC au fost prorogate 

 

În Monitorul Oficial nr. 964 din 24 decembrie 2015 a fost publicată 
O.U.G. nr. 62/2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de 
Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor 
judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 
134/2010 privind Codul de procedură civilă. 

 Principalele prevederi 

 termenele prevăzute la art. XII alin. (1), art. XIII teza I, art. XVIII alin. (1) și art. XIX alin. (1) din 

Legea nr. 2/2013 se prorogă până la data de 1 ianuarie 2017; 

 dispozițiile art. XII alin. (2), art. XIV-XVII, art. XVIII alin. (2) și art. XIX alin. (2) din Legea nr. 
2/2013 se aplică și proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 2016 și până la data de 
31 decembrie 2016 inclusiv; 

 prevederile prorogate sunt:  

 art. XII alin. (1) - referitor la cercetarea procesului și, după caz, dezbaterea fondului în 
camera de consiliu; 

 art. XIII teza I - privitor la pregătirea dosarului de apel sau, după caz, de recurs, de către 
instanța a cărei hotărâre se atacă; 

 art. XVIII alin. (1) - referitor la pragul valoric de 500.000 lei care delimitează hotărârile 
(ne)susceptibile de recurs; 

 art. XIX alin. (1) - privitor la compunerea, din președintele secției corespunzătoare a ICCJ 
sau un judecător desemnat de acesta și 12 judecători din cadrul secției respective, a 
completului ICCJ pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Complementar, prin act se 
extinde aplicarea măsurilor legislative instituite, temporar, de art. XII alin. (2), art. XIV-
XVII, art. XVIII alin. (2) și art. XIX alin. (2) din Legea nr. 2/2013, și proceselor pornite 
începând cu data de 1 ianuarie 2016 și până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv, după 
cum urmează: cercetarea procesului și, după caz, dezbaterea fondului se vor desfășura 
în ședință publică, dacă legea nu prevede altfel; pregătirea dosarului de apel sau, după 
caz, de recurs se va realiza potrivit dispozițiilor art. XIV-XVII din Legea nr. 2/2013 privind 
unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea 
punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările 
ulterioare; 

 nu vor fi supuse recursului hotărârile pronunțate în cererile prevăzute la art. 94 pct. 1 
lit. a)-j) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu 
modificările ulterioare, în cele privind navigația civilă și activitatea în porturi, conflictele 
de muncă și de asigurări sociale, în materie de expropriere, în cererile privind repararea 
prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, precum și în alte cereri evaluabile în bani în 
valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv. De asemenea, în aceste procese nu vor fi 
supuse recursului hotărârile date de instanțele de apel în cazurile în care legea prevede 
că hotărârile de primă instanță sunt supuse numai apelului; 

 sesizările în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept se vor judeca de un complet format din președintele secției 
corespunzătoare a ICCJ sau un judecător desemnat de acesta și 8 judecători din cadrul 
secției respective; președintele secției sau, în caz de imposibilitate, judecătorul 
desemnat de acesta va fi președintele de complet și va lua măsurile necesare pentru 
desemnarea aleatorie a judecătorilor. 
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Legea privind insolvența persoanelor fizice va intra în vigoare abia în 2017 

În Monitorul Oficial nr. 962 din 24 decembrie 2015 a fost publicată 
O.U.G. nr. 61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare 
a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice. 

 Principalele prevederi 

 termenul de intrare în vigoare prevăzut la art. 93 teza întâi din Legea nr. 151/2015 privind 
procedura insolvenței persoanelor fizice se prorogă până la data de 31 decembrie 2016; 

 ca motive pentru amânarea intrării în vigoare a legii sunt menționate: complexitatea 
domeniului reglementat prin lege, termenele foarte scurte și insuficiente pentru 
elaborarea normelor de aplicare a legii și pentru înființarea comisiilor de insolvență la 
nivel central și teritorial, impactul financiar asupra bugetului de stat, imposibilitatea de a 
asigura funcționarea celor 42 de comisii de insolvență la nivel teritorial, precum și o 
comisie de insolvență la nivel central prevăzute de lege cu resursele financiare și umane 
existente. 

Legea zilierilor a fost republicată 

În Monitorul Oficial nr. 947 din 22 decembrie 2015 a fost republicată 
Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional 
desfășurate de zilieri. 

Principalele prevederi 

 republicată în temeiul art. III din Legea nr. 254/2015 pentru aprobarea O.U.G. nr. 36/2014 
privind modificarea și completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de 
zilieri, precum și pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat (M.Of. nr. 818 din 3 noiembrie 2015), dându-se textelor o nouă 
numerotare; legea reglementează modul în care zilierii pot desfășura activități necalificate 
cu caracter ocazional, sub forma raporturilor de muncă. 

Unele dispoziții din Legea vânătorii au fost suspendate 

În Monitorul Oficial nr. 951 din 22 decembrie 2015 a fost publicată O.U.G. 
nr. 60/2015 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) și k) 
din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006. 

Principalele prevederi 

 aplicarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) și k) din Legea vânătorii și a protecției fondului 
cinegetic nr. 407/2006 (M.Of. nr. 944 din 22 noiembrie 2006) se suspendă până la data de 
25 aprilie 2016; prevederile suspendate au următorul cuprins: „În scopul gestionării 
durabile a faunei cinegetice, se interzic: (…) c) păşunatul animalelor domestice în terenul 
agricol între 6 decembrie şi 24 aprilie; (…) k) permiterea însoţirii turmelor şi cirezilor de 
către câini însoţitori al căror număr este mai mare de 3 în zona de munte, de 2 în zona de 
deal şi de 1 la câmpie; în acest număr se includ şi câinii care asigură paza stânei;”. 
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  Noi modele de formulare emise de ANAF 

 
În Monitorul Oficial nr. 943 din 21 decembrie 2015 a fost publicat 
Ordinul nr. 3.622/2015 pentru aprobarea modelului și conținutului unor 
formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit și a 
contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice. 

 Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare: 

 220 „Declarație privind venitul estimat/norma de venit”; 
 221 „Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de 

venit”; 
 222 „Declarație informativă privind începerea/încetarea activității persoanelor fizice care 

desfășoară activitate în România și care obțin venituri sub formă de salarii și asimilate 
salariilor din străinătate”; 

 223 „Declarație privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică și 
entități supuse regimului transparenței fiscale”; 

 224 „Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate 
obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către 
persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare 
acreditate în România”; 

 260 „Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții 
de asigurări sociale de sănătate/contribuții de asigurări sociale”; 

 650 „Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de contribuții de asigurări 
sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor”. 

 

 

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate 
a fost înființată 

În Monitorul Oficial nr. 961 din 24 decembrie 2015 a fost publicată 
Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea 
Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și 
pentru modificarea și completarea unor acte normative. 

Principalele prevederi 

 Agenția este instituție publică de interes național cu personalitate juridică, în subordinea  MJ; 
 Agenția îndeplinește următoarele funcții: a) de facilitare a urmăririi și a identificării bunurilor 

provenite din săvârșirea de infracțiuni și a altor bunuri având legătură cu infracțiunile și care 
ar putea face obiectul unei dispoziții de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de 
o autoritate judiciară competentă în cursul unor proceduri penale; b) de administrare 
simplă, în cazurile prevăzute de prezenta lege, a bunurilor mobile indisponibilizate în cadrul 
procesului penal; c) de valorificare, în cazurile prevăzute de lege, a bunurilor mobile seches-
trate în cadrul procesului penal; d) de gestionare a sistemului informatic național integrat de 
evidență a creanțelor provenite din infracțiuni; e) de sprijinire, în condițiile legii, a organelor 
judiciare pentru utilizarea celor mai bune practici în materia identificării și administrării 
bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare și confiscare în cadrul 
procesului penal; f) de coordonare, evaluare și monitorizare la nivel național a aplicării și 
respectării procedurilor legale în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni; 

 Regulamentul de organizare și funcționare, precum și organigrama Agenției se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii. 
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  Unele dispoziții din vechiul Cod de procedură fiscală neconstituționale 

În Monitorul Oficial nr. 948 din 22 decembrie 2015 a fost publicată 
Decizia Curții Constituționale nr. 694 din 20 octombrie 2015 referitoare 
la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor prevederilor art. 124 
alin. (1) raportate la cele ale art. 70 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală. 

 În urma deliberărilor, Curtea Constituțională admite excepția de neconstituționalitate ridicată 
de Societatea „Rolast” - S.A. din Pitești în Dosarul nr. 1.952/2/2013 al Înaltei Curți de Casație și 
Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal și constată că prevederile art. 124 alin. (1) 
raportate la cele ale art. 70 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală sunt 
neconstituţionale.  

Curtea a reţinut că normele criticate generează îmbogăţirea fără justă cauză a statului în  
detrimentul patrimoniului contribuabilului ca urmare a imposibilităţii folosirii sumei de bani 
percepută nelegal şi privarea persoanei de o despăgubire adecvată pentru pierderea suferită 
prin plata respectivei sume.  

Această pierdere este direct proporţională cu durata indisponibilizării sumei plătite fără temei 
juridic pe perioada cuprinsă între data plăţii sumei nedatorate şi data restituirii acesteia şi are 
drept consecinţă încălcarea dreptului de proprietate al contribuabilului, consacrat de art. 44 din 
Constituţie. 

 

Codul muncii: Unele dispoziții declarate neconstituționale 

În Monitorul Oficial nr. 950 din 22 decembrie 2015 a fost publicată 
Decizia Curții Constituționale nr. 814 din 24 noiembrie 2015 referitoare 
la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (1) lit. g) 
din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii. 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională admite excepția de neconstituționalitate ridicată 
de Societatea Goodmills – S.A. din localitatea Pantelimon, judeţul Ilfov (fostă Titan – S.A.) în 
Dosarul nr. 39.828/3/2014 al Tribunalului Bucureşti – Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi 
asigurări sociale și constată că prevederile art. 60 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 53/2003 – Codul 
muncii sunt neconstituţionale.  

Curtea a reţinut că scopul reglementării, acela de a proteja activitatea sindicală prin instituirea 
unei măsuri de protecţie a mandatului exercitat de reprezentanţii aleşi în organele de condu-
cere ale sindicatelor, nu poate veni în coliziune cu interesele angajatorului, care, respectând 
dispoziţiile criticate, este pus în situaţia de a suporta o sarcină excesivă, de natură a-i afecta 
dreptul de proprietate, consacrat de art. 44 din Constituţie.  

Evident că o protecţie a persoanelor alese în organele de conducere ale sindicatului se impune, 
dar o astfel de protecţie trebuie să funcţioneze exclusiv în raport cu activitatea sindicală efectiv 
desfăşurată *asigurată, de altfel, de prevederile art. 220 alin. (2) din Codul muncii+, iar nu în ceea 
ce priveşte activitatea profesională, de bază, a angajatului, care este într-o situaţie juridică 
identică cu ceilalţi angajaţi sub aspectul incidenţei dispoziţiilor art. 61 şi art. 65 din Codul muncii. 
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În Monitorul Oficial nr. 943 din 21 decembrie 2015 a fost publicată 
Decizia ICCJ nr. 21/2015 a Completului competent să judece recursul în 
interesul legii privind pensia de întreținere datorată copilului. 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis recursurile formulate de procurorul general al Parchetului de 

pe lângă ICCJ și de Colegiul de conducere al CA Suceava și stabileşte următoarele: 

„în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 527 alin. (2) și art. 529 alin. (1) și (2) din Codul civil, 

echivalentul valoric al normei de hrană prevăzute de art. 2 alin. (4) și art. 4 alin. (4) din O.G. nr. 

26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare 

națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, nu se include în totalul veniturilor nete lunare în raport de care se stabilește pensia de 

întreținere datorată de către părinte copilului.” 

RIL publicat privind pensia de întreținere datorată copilului 

În Monitorul Oficial nr. 945 din 21 decembrie 2015 a fost publicată 
Decizia ICCJ nr. 34/2015 a Completului pentru dezlegarea unor ches-
tiuni de drept referitoare la interpretarea și aplicarea art. 628 alin. (3) 
din Codul de procedură civilă. 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de Tribunalul Constanța - Secția a II-a 
civilă şi a stabilit că: 

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 628 alin. (3) din Codul de procedură civilă, 
cheltuielile de judecată se circumscriu noțiunii de obligație principală în titlul executoriu și pot fi 
supuse actualizării în cadrul executării silite. 

Hotărâre prealabilă admisă privind NCPC 
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Procesul legislativ la Camera Deputaţilor 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi  

 Proiect de Lege pentru completarea art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică 

 Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 19/2014 pentru completarea O.U.G. nr. 
156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de 
Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme 

 Proiect de Lege privind regimul deţinerii şi utilizării armamentului din dotare şi 
operaţiunile cu arme şi muniţii în sistemul administraţiei penitenciare 

 Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 32/2015 pentru modificarea şi completarea 
O.G. nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de 
producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia 

 Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 30/2015 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile  

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin. (1) al art. 3 din O.G. nr. 
71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 

 Proiect de lege privind aprobarea O.U.G. nr. 58/2015 pentru modificarea art. 51 din 
O.U.G. nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de 
achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 Proiect de lege privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii 

 Proiect de lege privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

 Proiect de lege privind achiziţiile publice 

 Proiect de lege privind achiziţiile sectoriale 

 Propunere legislativă privind impozitul specific unor activităţi 

 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 119/2006 privind unele 
măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării 
României la Uniunea Europeană şi a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 
36/1995 

 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată 
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Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici 

 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii poliţiei locale nr. 
155/2010 

 Propunere legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 158 din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice 

Procesul legislativ la Senat 
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Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Directiva europeană privind mărcile a fost reformată 
 

În Jurnalul Oficial nr. L 336 din 23 decembrie 2015 a fost publicată Directiva (UE) 2015/2436 de apropiere a 
legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE). 
 

Directiva se aplică mărcilor individuale, mărcilor de garantare sau de certificare ori mărcilor colective 
privind produse sau servicii, mărci care au făcut obiectul unei înregistrări sau al unei cereri de 
înregistrare într-un stat membru sau pe lângă Oficiul Benelux pentru Proprietate Intelectuală sau care 
au făcut obiectul unei înregistrări internaționale care produce efecte într-un stat membru. 
 
 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

 
În Jurnalul Oficial C 429 din 21 decembrie 2015 a fost publicată ultima publicație CJUE.  

 
 

Jurisprudență europeană 

 

Jurisprudenţă europeană 
 

 Hotărârea Curții în cauza C-180/14 Comisia/Grecia 
Prin faptul că permite medicilor să lucreze 24 sau mai multe ore în mod continuu, legislația elenă 
este contrară dreptului Uniunii. Grecia nu a aplicat timpul de lucru maxim săptămânal de 48 de 
ore și nu a instituit un timp minim de repaus zilnic, nici o perioadă de repaus compensatorie. 

 Hotărârea Curții în cauza cauza C-333/14 Scotch Whisky Association și alții/Lord Advocate 
Legea scoțiană de introducere a unui preț minim de vânzare pe unitate de alcool este contrară 
dreptului Uniunii întrucât pot fi introduse măsuri fiscale mai puțin restrictive. O măsură fiscală ar 
putea oferi avantaje suplimentare și ar putea servi într-o mai mare proporție obiectivului luptei 
împotriva abuzului de alcool. 

 

 
 

 

Curtea de Conturi Europeană > 2 posturi de jurist (Gradele AD 8-AD 9) - Serviciul juridic – Președinție. 
Anunțul a fost publicat în JOUE CA 433 din 23.12.2015. 
 

Experiență profesională: juriști dinamici, cu o experiență profesională de cel puțin 10 ani. Sunt necesare 
studii de drept absolvite cu o diplomă recunoscută; orice experiență sau formări complementare 
constituie un avantaj. Înscriere: Candidaturile, redactate în mod obligatoriu în engleză sau în franceză, 
trebuie transmise pe cale electronică la următoarea adresă: vacancies@eca.europa.eu. Termen-
limită: 11 ianuarie 2016, ora 12.00.  

Concursuri europene 
 

Înainte de a vă depune candidatura la oricare dintre posturile europene scoase la concurs, trebuie 
să cititi cu atenție Ghidul aplicabil concursurilor generale, publicat în Jurnalul Oficial nr. C 70 A din 
27 februarie 2015, precum și pe site-ul internet al EPSO.  

 

 
 

mailto:vacancies@eca.europa.eu
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Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

Misiunile diplomatice ar putea emite adeverințe cu valoare 
de certificat de cazier judiciar 

 

  
Normele Legii ANL propuse spre modificare 
 

MDRAP a publicat pe data de 2 decembrie un proiect de hotărâre privind 
modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea ANL, 
aprobate prin H.G. nr. 962/2001. 

Conform instrumentului de motivare, se propune alocarea pentru anul 2016 a unui plafon de 
garantare în valoare de 1.500 de milioane de lei, care va permite derularea în continuare a 
programului care este compus din: 
 - Plafonul suplimentar de garanții în suma de 1.300 de milioane de lei care pot fi emise potrivit art. 1 
alin (3) din OUG nr. 60/2009; 
 - Plafonul de 200 de milioane de lei rezultat din sumele eliberate ca urmare a rambursărilor 
creditelor la scadenţă şi/sau anticipate, ca urmare a lichidării creditelor acordate iniţial în cadrul 
programului în vederea acordării de garanţii pentru achiziţionarea sau construirea unei noi locuinţe, 
precum și ca urmare a ultimelor modificări aduse legislației Programului Prima casă. Acest plafon va fi 
utilizat cu prioritate de către fiecare finanţator pentru acordarea de garanţii beneficiarilor 
programului în anul 2016. FNGCIMM este autorizat sa ajusteze pro rata limita maximă de garanții 
provenită din sumele eliberate la 31.12.2015, în vederea emiterii de garanţii cu încadrarea în limita 
maximă de 200 de milioane de lei. 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot 
fi trimise la adresa: publicinfo@mfinante.ro, până la data adoptării de către Guvern. 

Plafonul programului „Prima casă” 2016 a fost stabilit  

Ministerul Finanțelor Publice a publicat pe data de 24 decembrie un 
proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 717/2009 
privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”. 

Conform instrumentului de motivare, se va institui competența legală a misiunilor diplomatice și a 
oficiilor consulare ale României din străinătate de a elibera adeverințe cu valoarea juridică a unor 
certificate de cazier judiciar, pe baza verificărilor efectuate în evidențele autorităților române 
competente.  
 
Se prevede totodată destinația exclusivă a acestor adeverințe pentru uzul extern și li se 
reglementează durata maximă de eliberare (15 zile) și perioada de valabilitate (6 luni – identică cu 
cea a certificatelor de cazier judiciar eliberate în țară). 
 
Se adaugă MAE, inclusiv misiunile diplomatice și oficiile consulare din străinătate, la lista 
exhaustivă a instituțiilor naționale care sunt conectate la evidențele informatizate privind cazierul 
judiciar, ca premisă tehnică pentru procedura de eliberare a adeverințelor specificate la paragraful  
anterior. 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot 
fi trimise la adresa: drco@mae.ro, până la data de 10 ianuarie 2016. 
 

Ministerul Afacerilor Externe a publicat un proiect de ordonanţă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar. 



 

   
Infolegal.ro este un portal de informații juridice și reprezintă o revistă a presei juridice din România. 
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Măsuri propuse de evidenţiere statistică a accidentelor rutiere 
 

Decrete semnate 

   

Conform instrumentului de motivare, proiectul de ordin prevede organizarea activităţii de 
evidenţiere statistică a accidentelor rutiere produse pe drumurile publice, facilitând analizarea 
dinamicii acestor evenimente rutiere, pe care se pot fundamenta activităţile cu caracter preventiv. 
  
Totodată, prin proiectul de ordin se urmăreşte îmbunătăţirea modului actual de evaluare a 
accidentelor rutiere soldate numai cu pagube materiale, dar şi instituirea unui mecanism de 
verificare suplimentară în ceea ce priveşte evoluţia stării de sănătate a unei victime a accidentului 
rutier, în scopul asigurării corectitudinii datelor statistice. 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot 
fi trimise la adresa: legislatie@mai.gov.ro, în 10 zile de la publicare. 
 

Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe data de 23 decembrie un 
proiect de ordin al ministrului afacerilor interne privind evidenţa 
statistică a accidentelor de circulaţie rutieră. 

Decrete 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 25/2015 pentru completarea art. 
8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind 
desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. ului nr. 31/2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 și pentru completarea art. 1 din O.U.G. nr. 83/2014 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 27 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 8/2015 pentru modificarea şi 
completarea O.G. nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind 
perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea 
aparatelor de înregistrare a activităţii acestora; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 15/2015 pentru modificarea Legii-
cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr.  14/2015 pentru completarea Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. (72) din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale. 

 

 

 

Cereri de reexaminare 

Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a trimis Parlamentului, 
marţi, 22 decembrie, spre reexaminare, Legea pentru modificarea art. 
133 din Legea educației naționale nr. 1/2011. 
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Doar în Magazinul online BECKSHOP >>>>>> 

  

Acțiuni civile în materie succesorală 
 

Analiza celor mai reprezentative acţiuni  
în materie succesorală! 

Despre lucrare  

Lucrarea, consacrată unei teme de un incontestabil 
interes teoretic şi practic, are un caracter interdiscipli-
nar, integrând într-o abordare unitară cele mai repre-
zentative acţiuni civile în materie succesorală: reduc-
ţiunea liberalităţilor excesive, petiţia de ereditate şi 
ieşirea din indiviziune succesorală (partajul judiciar 
succesoral). Astfel, analiza este realizată atât din 
perspectiva dreptului material, cât şi din perspectiva 
procedurii civile. 

Puncte forte 
 corelarea aspectelor teoretice cu soluţiile de 

jurisprudenţă 
 analiza textelor corespunzătoare din noul Cod 

civil şi din noul Cod de procedură civilă 
 elemente de drept european 
 elemente de drept francez şi drept anglo-saxon 
 concluzii, analize personale şi propuneri ale 

autorului 
 

 
 

Vă dorim lectură plăcută 

 
 

 

Acțiuni civile în materie succesorală 
Doru Trăilă  
 
Editura C.H. Beck, 2015 
 
 

 

http://www.beckshop.ro/actiuni_civile_in_materie_succesorala-p7049.html
http://www.beckshop.ro/recuperarea_creantelor_prin_procedura_insolventei-p7010.html
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Tutoriale Legalis® 

Dacă acest tutorial nu a rezolvat problema cu care va confruntați, contactați 
Suportul Legalis® la numărul de telefon 021/410.08.01 sau prin email 

la adresa legalis@beck.ro 

Codul fiscal și Codul de procedură fiscală 2016 

Noul Cod fiscal și Noul Cod de procedură fiscală intrate în vigoare la data de 1 ianuarie 2016 pot fi regăsite acum mai 

ușor în Legalis. Este suficient să scrii în linia simplificată de căutare codul fiscal sau codul de procedură fiscală. 

Legalis va interpreta căutarea și va afișa, pentru ușurința în lucru, câte o listă de două rezultate pentru fiecare dintre 

cele două căutări. Pentru Codul fiscal, lista de rezultate va conține Legea nr. 227/2015 și Legea nr. 571/2003 (în prezent 

abrogată), iar pentru Codul de procedură fiscală lista de rezultate va conține Legea nr. 207/2015 și Ordonanța 

Guvernului nr. 92/2003 (în prezent abrogată). 

Alte moduri de căutare 

 Noul Cod fiscal mai poate fi găsit în Legalis și folosind următoarele expresii de căutare: ncf; noul cod fiscal 

 Noul Cod de procedură fiscală poate fi găsit introducând în linia simplificată de căutare oricare dintre 

expresiile: ncpf; noul cod de procedură fiscală 

 În măștile avansate de căutare, noile coduri în materie fiscală se regăsesc alături de vechile coduri 

 Vechile coduri pot fi accesate cel mai rapid cu ajutorul căutărilor speciale, descrise în prima parte a acestui 

tutorial sau cu ajutorul măștii avansate de căutare pentru legislație. 

Sfat! Salvează oricare dintre cele două căutări în browserul tău (cu ajutor funcției „Semn de carte / Bookmarks”) și poți 

deschide lista de rezultate chiar și când nu ești autentificat în Legalis. Dacă vrei să ai acces la conținutul documentelor, 

după deschiderea linkului, nu uita să se autentifici din nou. 

Căutări Legalis – Noile coduri în materie fiscală  

La data de 1 ianuarie au intrat în vigoare două noi acte fiscale de bază – Codul fiscal (Legea nr. 227/2015), 
respectiv Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015). Pentru o mai rapidă identificare a acestor acte 
și, ținând cont că, până la data de 4 ianuarie 2016 nu s-au publicat normele de aplicare ale Codului fiscal 
în Monitorul Oficial, Partea I, am creat în Legalis posibilitatea de a căuta și accesa rapid atât actele noi, 
cât și pe cele vechi.  
 

http://www.legalis.ro/
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Contact 
 
InfoLEGALis România 
E-mail: editor@infolegal.ro 
www.infolegal.ro 
 
Echipa 
 
Oana Dimitriu 
Coordonator Proiect 
 
Luminița Chițoran 
Editor  
 
Oana Dobrițescu 
Editor  
 
 
 

 
InfoLEGALis reprezintă un instrument de lucru în care este realizată o 
selecție a noutăților legislative. 

 
Informațiile din acest material nu constituie asistență juridică în sensul 
Legii nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier 
juridic și nici al Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea 
profesiei de avocat, completată de Statutul profesiei de avocat.  
 

 
 

http://www.beck.ro/
http://www.infolegal.ro/
http://www.legalis.ro/

