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Controlul judecătoresc la declanșarea executării silite reinstituit 

 

În Monitorul Oficial nr. 85 din 4 februarie 2016 a fost publicată O.U.G. 
nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe. 

 

Principalele prevederi 

 executarea silită nu va mai putea fi încuviințată de executorii judecătorești; 

 competența de a încuviința cererea de executare silită va reveni instanței judecătorești, 
care va efectua, astfel, un control judecătoresc preventiv asupra declanșării procedurii de 
executare silită propriu-zisă, ca garanție a respectării dreptului justițiabililor la un proces 
echitabil; 

 până în prezent, competența de încuviințare a cererii de executare silită a aparținut 
executorilor judecătorești; 

 această atribuție le-a fost acordată începând cu anul 2014, în urma unei modificări aduse 
Codului de procedură civilă prin Legea nr. 138/2014; 

 Curtea Constituțională a constatat prin Decizia nr. 895/2015 că declanșarea executării silite 
fără un controlul judecătoresc prealabil încalcă exigențele dreptului la un proces echitabil, 
prin lipsa garanțiilor de imparțialitate și independență specifice numai instanțelor 
judecătorești; 

 Curtea Constituțională a reținut că încuviințarea executării silite nu poate fi delegată 
executorului judecătoresc, acesta nefăcând parte din autoritatea judecătorească; 

 încuviințarea executării silite – condiție esențială în angrenajul formalităților prealabile 
începerii executării silite propriu-zise – constituie o etapă care își pune amprenta asupra 
întregii proceduri de executare silită; 

 Guvernul a pus de acord dispozițiile Codului de procedură civilă cu Constituția României, 
precum și cu decizia Curții Constituționale, revenindu-se, practic, în privința formalităților 
premergătoare declanșării executării silite propriu-zise, la sistemul consacrat inițial de noul 
Cod de procedură civilă, anterior modificării sale prin Legea nr. 138/2014; 

 se revine la sistemul instituit prin Codul de procedură civilă, anterior amendării sale prin 
Legea nr. 138/2014, și în ceea ce privește regimul căilor de atac, în sensul că: 

 încheierea de admitere a cererii de încuviințare a executării silite nu este supusă 
niciunei căi de atac;  

 rămân însă aplicabile dispozițiile referitoare la posibilitatea de a cere, pe calea 
contestației la executare, anularea încheierii prin care s-a admis cererea de încuviințare 
a executării silite, dacă a fost dacă fără îndeplinirea condițiilor legale; 

 încheierea de respingere a cererii de încuviințare a executării silite poate fi atacată 
numai cu apel, exclusiv de creditor. 

 Ori de câte ori printr-un act normativ se prevede învestirea cu formulă executorie a titlurilor 
executorii și/sau încuviințarea executării de către executorul judecătoresc, acestea vor fi 
puse în executare după încuviințarea executării de către instanța judecătorească 
competentă potrivit legii, fără a fi necesară învestirea cu formulă executorie; 

 Codul de procedură civilă, cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va 
republica, după aprobarea prin lege a acesteia, în Monitorul Oficial. 
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Regulamentul de admitere în Corpul diplomatic 2016 a fost publicat 

În Monitorul Oficial nr. 80 din 3 februarie 2016 a fost publicat Ordinul 
nr. 248/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și 
desfășurarea concursului pentru admiterea în Corpul diplomatic și 
consular al României în anul 2016. 

 Principalele prevederi 

 admiterea în CDCR se face prin concurs, în limita posturilor vacante prevăzute în statul de 
funcții și a numărului maxim de funcții diplomatice și consulare aprobate, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 269/2003; 

 la concursul organizat pentru admiterea în CDCR în anul 2016 poate participa orice 
persoană care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: a) are dreptul să ocupe o funcție 
publică, conform prevederilor Constituției și legilor în vigoare; b) se bucură de toate 
drepturile politice și civile prevăzute în Constituție și în legile în vigoare; c) a urmat studii 
superioare de lungă durată la o instituție de învățământ superior din țară sau din 
străinătate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul 
Educației Naționale și Cercetării Științifice; d) cunoaște două sau mai multe limbi străine, 
dintre care una trebuie să fie limba engleză sau limba franceză; e) are o stare de sănătate 
corespunzătoare, atestată prin act medical de specialitate; f) nu a fost condamnată pentru 
săvârșirea unei infracțiuni; g) nu este incompatibilă cu dobândirea calității de membru al 
CDCR. 

 concursul pentru admiterea în CDCR în anul 2016 se organizează pentru ocuparea a 40 de 
posturi diplomatice; 

 persoanelor admise prin concurs în CDCR li se acordă grade diplomatice în condițiile 
prevăzute de Legea nr. 269/2003; 

 admiterea în CDCR constă în: a) etapa depunerii dosarelor; b) etapa probei scrise; c) etapa 
evaluării finale; d) etapa testării medicale și psihologice și a obținerii avizului ORNISS pentru 
accesul la informațiile clasificate. După fiecare probă/etapă, fiecare candidat va primi 
calificativul „admis” sau „respins”. Se pot prezenta la următoarea probă/etapă a concursului 
numai candidații declarați admiși la proba/etapa precedentă. 

 

Taxa de examen pentru calitatea de consultant fiscal a fost stabilită 

 

În Monitorul Oficial nr. 70 din 1 februarie 2016 a fost publicată 
Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 1/2016 privind aprobarea 
cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de 
consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2016. 

Principalele prevederi 

 în anul 2016, cuantumul taxei pentru examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau 
de consultant fiscal asistent, precum şi cuantumul taxei pentru interviu – în cazurile prevăzute 
de lege – sunt în valoare de 500 lei. 
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Noi proceduri și formulare fiscale aprobate 

În perioada 30 ianuarie - 5 februarie 2016 au fost publicate în Monitorul 
Oficial o serie de ordine ale Președintelui ANAF pentru aprobarea unor 
proceduri și formulare fiscale, în conformitate cu noile Coduri fiscal și 
de procedură fiscală. 

 NCF, NCPF  

 O.P.A.N.A.F. nr. 370/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei 
reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule și pentru aprobarea modelului și 
conținutului unor formulare (M.Of. nr. 72 din 1 feruarie 2016) 

 O.P.A.N.A.F. nr. 442/2016 privind cuantumul tranzacţiilor, termenele pentru întocmire, 
conţinutul şi condiţiile de solicitare a dosarului preţurilor de transfer şi procedura de 
ajustare/estimare a preţurilor de transfer (M.Of. nr. 74 din 2 feruarie 2016) 

 O.P.A.N.A.F. nr. 514/2016 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale 
de Administrare Fiscală nr. 3744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare 
silită, precum și a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii și 
efectuarea procedurii de executare silită (M.Of. nr. 74 din 2 feruarie 2016) 

 O.P.A.N.A.F. nr. 558/2016 privind Procedura de publicare a listelor debitorilor care 
înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații (M.Of. nr. 78 
din 3 feruarie 2016) 

 O.P.A.N.A.F. nr. 501/2016 privind stabilirea unor competențe în sarcina Direcției 
Generale a Vămilor și structurilor vamale subordonate și pentru aprobarea modelului și 
conținutului formularelor și documentelor utilizate de către Direcția Generală a Vămilor și 
structurile vamale subordonate în activitatea de supraveghere și control în domeniul 
produselor accizabile (M.Of. nr. 82 din 4 feruarie 2016) 

 O.P.A.N.A.F. nr. 560/2016 pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a 
contribuabililor mijlocii și pentru modificarea unor prevederi referitoare la activitatea de 
administrare a contribuabililor mijlocii (M.Of. nr. 83 din 4 feruarie 2016) 

 O.M.F.P. nr. 101/2016 pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea 
adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliți în Uniunea Europeană 
(M.Of. nr. 87 din 5 feruarie 2016) 

 O.P.A.N.A.F. nr. 531/2016 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând 
creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic (M.Of. nr. 89 din 5 
feruarie 2016) 

 

Formulare 

 O.P.A.N.A.F. nr. 522/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de 
declarații informative (M.Of. nr. 78 din 3 feruarie 2016) 
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Noi dispoziții anti-fumat publicate 

În Monitorul Oficial nr. 72 din 1 februarie 2016 a fost publicată Legea 
nr. 15/2016 privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 
pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din 
tutun. 

 
Principalele prevederi 

 prin țigaretă electronică se înțelege un produs care poate fi folosit pentru consumul de 
vapori care conțin nicotină prin intermediul unui muștiuc sau orice componentă a acestui 
produs, inclusiv un cartuș, un rezervor și dispozitivul fără cartuș sau rezervor; 

 se interzice fumatul în toate spațiile publice închise, spațiile închise de la locul de muncă, 
mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii. De la prezentele prevederi 
fac excepție celulele pentru deținuți din penitenciarele de maximă siguranță; 

 se interzice complet fumatul în unitățile sanitare, de învățământ, precum și în cele destinate 
protecției și asistenței copilului, de stat și private; 

 fumatul este permis numai în camere special amenajate, exclusiv în zona de tranzit 
a aeroporturilor internaționale, cu respectarea următoarelor condiții:  

a) să servească exclusiv fumatului;  
b) să nu fie spațiu de trecere sau de acces în spații publice închise;  
c) să fie dotate cu sisteme de ventilație funcționale care să asigure eliminarea fumului din 
tutun, cu presiune negativă;  
d) să fie dotate cu scrumiere și extinctoare și amenajate în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare privind prevenirea și stingerea incendiilor;  
e) să fie marcate la loc vizibil cu indicatoare: „Cameră pentru fumat”, „Loc pentru fumat”; 

 legea intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării. 

 

Decizie de neconstituționalitate admisă privind Legea fondului funciar 

În Monitorul Oficial nr. 71 din 1 februarie 2016 a fost publicată Decizia 
Curții Constituționale nr. 748/2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea fondului 
funciar nr. 18/1991, precum şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 24 alin. (1), 
(12) şi (14) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate 
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 
169/1997. 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a decis 
că dispoziţiile art. 35 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 sunt constituţionale în 
măsura în care nu condiţionează dobândirea dreptului de proprietate publică prin expropriere, 
de înscrierea acesteia în cartea funciară. 
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Decizii de neconstituționalitate admise privind NCPC 

În Monitorul Oficial nr. 69 din 1 februarie 2016 a fost publicată Decizia 
Curții Constituționale nr. 839 din 8 decembrie 2015 referitoare la 
excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 493 alin. (5)-(7) din 
Codul de procedură civilă. 

 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a 
dispozițiilor art. 493 alin. (5) din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Societatea „Total 
Consult Internațional” - S.A. din Dărăști, județul Ilfov, prin administrator judiciar SCP Tudor & 
Asociații SPRL din București, în Dosarul nr. 13.915/3/2013 al Înaltei Curți de Casație și Justiție - 
Secția a II-a civilă și constată că sintagma „sau că recursul este vădit nefondat” din cuprinsul 
acestora este neconstituțională.  

În Monitorul Oficial nr. 69 din 1 februarie 2016 a fost publicată Decizia Curții Constituționale 
nr. 866 din 10 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor 
art. 509 alin. (1) pct. 11 și alin. (2) din Codul de procedură civilă. 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată 
de Vasile Galea și Viorica Galea în Dosarul nr. 4.670/111/2013 al Tribunalului Bihor - Secția I 
civilă și constată că sintagma „pronunțate asupra fondului sau care evocă fondul” din cuprinsul 
dispozițiilor art. 509 alin. (1) din Codul de procedură civilă este neconstituțională cu referire la 
motivul de revizuire prevăzut la pct. 11 din cuprinsul acestora. 

 
În Monitorul Oficial nr. 84 din 4 februarie 2016 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 
895/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 641 şi art. 666 din Codul de 
procedură civilă. 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate şi a decis 
că dispoziţiile art. 666 din Codul de procedură civilă sunt neconstituţionale. 

 

RIL admis privind clauzele abuzive 

În Monitorul Oficial nr. 76 din 2 februarie 2016 a fost publicată Decizia 
ICCJ nr. 24/2015 a Completului competent să judece recursul în 
interesul legii privind interpretarea și aplicarea unitară a unor dispoziții 
cuprinse de Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în 
România. 

În urma deliberărilor, a admis sesizarea formulată de Colegiul de conducere al CA București și, 
în consecință, stabilește că: În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 12 alin. (1) din 
Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și 
consumatori, republicată, cu modificările și completările ulterioare, litigiile în care sunt implicate 
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor/alte organe ale administrației publice și 
băncile comerciale/profesioniștii, atunci când instanța de judecată este sesizată de Autoritatea 
Națională pentru Protecția Consumatorilor/alte organe ale administrației publice, se soluțio-
nează de secțiile civile/completele specializate în materie civilă (litigii cu profesioniști) din cadrul 
tribunalului. 
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  RIL admis privind asigurările şi reasigurările 

În Monitorul Oficial nr. 71 din 1 februarie 2016 a fost publicată Decizia 
ICCJ nr. 23/2015 a Completului competent să judece recursul în 
interesul legii privind interpretarea și aplicarea unitară a unor dispoziții 
cuprinse de Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în 
România. 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de Colegiul de conducere al CA Alba Iulia 
și stabileşte că, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 50 alin. (3) din Legea nr. 136/1995 
privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul 
la despăgubiri recunoscut soţului (soţiei) sau persoanelor care se află în întreţinerea 
proprietarului ori conducătorului vehiculului asigurat, răspunzător de producerea accidentului, 
priveşte doar vătămările lor corporale, ca victime directe ale evenimentului rutier.  
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Procesul legislativ la Camera Deputaţilor 

Proiecte de lege înregistrate în lucru la comisiile permanente  

 Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 56/2015 privind plata tratamentului în 
străinătate al peroanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului 
eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul 
Bucureşti 

 Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 54/2015 privind unele măsuri în domeniul 
învăţământului 

 Proiect de Lege pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor 
achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, 
prin reforma sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării 
tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la 
diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru 
perioada 1 aprilie 2015 - 31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel 
Appeal 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 

 Propunere legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 24 din Legea nr. 1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 

 Propunere legislativă privind vânzarea terenurilor cu destinaţie agricolă aferente 
activelor achiziţionate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii 

 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public şi, respectiv, 
în domeniul privat al statului, din administrarea Regiei Autonome „Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Băncii Naţionale a României 

 Propunere legislativă pentru modificarea alin. (5) al art. 41 din din Legea nr. 119/1996 cu 
privire la actele de stare civilă, republicată 

 Propunere legislativă pentru modificarea alin. (2) şi (5) al art. 90 din Legea nr. 188/1999, 
republicată, privind Statutul funcţionarilor publici 

 Propunere legislativă privind întreţinerea terenurilor intravilane ce fac obiectul 
proprietăţii particularilor 

 Propunere legislativă pentru modificarea art. II din Legea nr. 144/2012 pentru 
modificarea O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de 
trecere în reţeaua de drumuri naţionale din România 

 Propunere legislativă privind completarea art. 118 al O.U.G. 195/2002 privind circulaţia 
pe drumurile publice 

 Proiect de Lege pentru completarea art. 20 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi 
sancţionarea tuturor formelor de discriminare 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 71 din O.U.G. nr. 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice 
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Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 

 Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice 

  Propunere legislativă privind modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 108/2014 privind 
transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice 

 Propunere legislativă pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.  407/2006 

 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de 
modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în 
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 

 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea 
ministerială, cu modificările şi completările ulterioare, republicată 

 Propunere legislativă pentru modificarea art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 3/2015 pentru 
aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi 
pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme 
de asociere în agricultură 

 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic al României 

 Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator 

 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române nr. 218/2002 

 

Procesul legislativ la Camera Deputaţilor 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 

 Propunere legislativă pentru completarea art. 16 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile 
militare de stat 

 Propunere legislativă pentru modificarea art. 7 alin. (3) din Legea nr. 102/2014 privind 
cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare 

 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, publicată în M.Of. nr. 123 din 20 februarie 2007, cu 
modificările şi completările ulterioare 
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Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Dispoziții europene privind Schengen și cooperarea polițienească și judiciară abrogate 
 

În Jurnalul Oficial nr. L 26 din 2 februarie 2016 au fost publicate Regulamentul (UE) 2016/93 de abrogare a 
anumitor acte din acquis-ul Schengen, Regulamentul (UE) 2016/94 de abrogare a anumitor acte din acquis-
ul Schengen în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală și Regulamentul 
(UE) 2016/95 de abrogare a anumitor acte în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în 
materie penală. 
 

Regulamentul (UE) 2016/93 abrogă: Decizia SCH/Com-ex (95) PV 1 rev. (politica în materie de vize); 
Decizia SCH/Com-ex (95) 21 (schimbul de informații statistice); Decizia SCH/Com-ex (96) 13 rev. 1 
(eliberarea vizelor Schengen); Decizia SCH/Com-ex (97) 39 rev. (probele în cadrul acordurilor de 
readmisie); Decizia SCH/Com-ex (98) 1 rev. 2 (task force-ul); Decizia SCH/Com-ex (98) 18 rev. 
(dificultățile în obținerea unui permis de liberă trecere); Decizia SCH/Com-ex (98) 21 (aplicarea 
ștampilelor pe pașapoarte); Decizia SCH/Com-ex (98) 37 def. 2 (combaterea imigrației ilegale); Decizia 
SCH/Com-ex (98) 117 (lupta împotriva imigrației ilegale); Decizia SCH/Com-ex (98) 59 rev. (consilierii în 
materie de documente); Decizia SCH/Com-ex (99) 7 rev. 2 (ofițerii de legătură); și Regulamentul (CE) 
nr. 189/2008 (testele SIS II). 
 

Regulamentul (UE) 2016/94 abrogă: Decizia SCH/Com-ex (93) 14 (combaterea traficului de droguri); 
Declarația SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev. 2 (răpirea minorilor); Decizia SCH/Com-ex (98) 52 (manualul 
organelor de poliție); Decizia SCH/Com-ex (99) 11 rev. 2 (infracțiunile rutiere); șiDecizia 2008/173/JAI 
(testele SIS II). 
 

Regulamentul (UE) 2016/95 abrogă: Acțiunea comună 96/610/JAI (registrul competențelor în  
domeniul luptei împotriva terorismului); Acțiunea comună 96/699/JAI (determinarea caracteristicilor 
chimice ale drogurilor); Acțiunea comună 96/747/JAI (registrul competențelor în domeniul combaterii 
criminalității organizate); Acțiunea comună 96/750/JAI (combaterea toxicomaniei și a traficului ilicit cu 
droguri); Acțiunea comună 97/339/JAI (cooperarea în domeniul ordinii și siguranței publice); Acțiunea 
comună 97/372/JAI (cooperarea dintre serviciile vamale); Actul 98/C-216/01 al Consiliului și Convenția 
din 17 iunie 1998 (decăderea din dreptul de a conduce autovehicule); Acțiunea comună 98/427/JAI 
(bunele practici de asistență judiciară reciprocă în materie penală); și Decizia-cadru 2008/978/JAI 
(mandatul european de obținere a probelor). 
 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

 
În Jurnalul Oficial C 38 din 1 februarie 2016 a fost publicată ultima publicație CJUE.  

 
 

Jurisprudență europeană 

http://www.legalis.ro/
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Jurisprudență europeană 
 

 

 Concluziile avocatului general în cauza C-47/15 Sélina Affum/Préfet du Pas de Calais și 
Procureur général de la Cour d’appel de Douai 
  
În opinia avocatului general Szpunar, un resortisant străin, care nu este interceptat în momentul 
trecerii ilegale a frontierei externe a spațiului Schengen, nu poate fi încarcerat doar pentru 
motivul caracterului ilegal al intrării sale pe teritoriul unui stat membru. Aceeași soluție este 
valabilă în special atunci când resortisantul este interceptat în momentul ieșirii din spațiul 
Schengen, dacă se află în simplu tranzit și face obiectul unei proceduri de readmisie în statul 
membru din care vine. 
 

 Hotărârea CJUE în cauza C-336/14 Sebat Ince 
  
Dreptul Uniunii poate să se opună sancționării intermedierii transfrontaliere de pariuri sportive 
efectuate fără autorizație în Germania. Această situație este valabilă în special în măsura în care 
fostul monopol public, considerat contrar dreptului Uniunii de către instanțele germane, a 
persistat în mod efectiv. 
 

Jurisprudență europeană 
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Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

  
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. 

Normele Noului Cod fiscal ar putea fi modificate 
 

Ministerul Finanțelor Publice a publicat pe data de 1 februarie un proiect 
de hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Nor-
melor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

Conform instrumentului de motivare, se dorește completarea condițiilor pe care operatorii economici 
trebuie să le îndeplinească pentru a putea comercializa coloranți și marcatori pentru motorină, precum 
și pentru păcură și produse asimilate acesteia, din punct de vedere al nivelului accizelor. Măsura va 
contribui la eficientizarea și fluidizarea acestei activități în viitor. Operatorii economici pot veni cu 
dovada faptului că substanțele utilizate pentru colorare și marcare sunt conforme cu prevederile din 
Codul fiscal și din normele metodologice, prin prezentarea unui certificat emis de producătorul 
acestora, nu doar prin prezentarea unui certificat emis de un laborator acreditat conform standardului 
ISO 17025, în România sau în alt stat membru UE. În acest fel, operatorii economici au mai multe 
opțiuni în ceea ce privește conformarea la condițiile impuse de legislație privind substanțele de marcare 
și colorare a produselor energetice. 
 
Referitor la substanțele pentru colorarea produselor energetice, normele metodologice au precizat 
formula chimică și standardul internațional de înregistrare și identificare unic al substanțelor prevăzute 
în Codul fiscal care trebuie utilizate, precum și modul în care operatorii economici ce comercializează 
coloranți trebuie să se înregistreze la autoritatea vamală.  
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa:  publicinfo@mfinante, până la data adoptării de către Guvern. 

Măsuri propuse pentru stimularea olimpicilor 

Ministerul Educației a publicat pe data de 4 februarie un proiect de 
Hotărâre privind stimularea performanței şcolare înalte din 
învățământul preuniversitar. 

Conform instrumentului de motivare, scopul proiectului de act normativ constă în susținerea activității 
de învăţare de înaltă performanță. Proiectul urmăreşte actualizarea cadrului normativ al măsurilor 
financiare necesare organizării competițiilor școlare pe discipline, pe meserii, tehnico-aplicative, 
ştiinţifice, de creaţie, cultural-artistice, sportive, a comunicărilor științifice, a simpozioanelor și a 
competițiilor extrașcolare tehnico-științifice, cultural-artistice, sportiv-turistice, a proiectelor educative la 
nivel județean, interjudețean, regional, național și internațional și stimulării excelenței în învățământul 
preuniversitar, răspunzând cerințelor actuale determinate de schimbările produse în legislația și practica 
națională și internațională.  
 
Acordarea stimulentelor financiare celor care au obținut distincții la competiţiile internaționale are loc în 
conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011. Performanţa elevilor la olimpiadele pe 
discipline, la olimpiadele de creaţie tehnico-ştiinţifică şi artistică şi la olimpiadele sportive se 
recompensează financiar prin ordin al ministrului educaţiei. 
 

http://www.legalis.ro/
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Ministerul Muncii propune modificarea unor sancțiuni 
privind beneficiile de asistență socială 

 
  Ministerul Muncii a publicat pe data de 1 februarie un proiect de lege 

pentru modificarea şi completarea prevederilor unor acte normative din 
domeniul beneficiilor de asistență socială, referitoare la constatarea 
contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor. 

Conform instrumentului de motivare, actele normative din domeniul principalelor beneficii de 
asistenţă socială reglementează stabilirea, acordarea, plata acestora, precum şi constatarea şi 
aplicarea sancţiunilor contravenţionale. Sistemul de sancțiuni nu este unitar nici în ceea ce priveşte 
contravenienţii, cuantumurile amenzii, modul de achitare, persoanele care stabilesc şi aplică 
sancţiunile, creând dificultăţi inspectorilor sociali, în desfăşurarea actului de control. 
 
În cazul adoptării, proiectul modifică următoarele acte: 
 Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 
 Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei; 
 O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece; 
 O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;  
 Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii; 
 Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.  

 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: dezbateri@mmuncii.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicare. 

Modificări privind prețurile de referință pentru masa lemnoasă 

Ministerul Mediului a publicat pe data de 1 februarie un proiect de 
hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de valo-
rificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică 
aprobat prin H.G. nr. 924/2015. 

Conform instrumentului de motivare, principalele modificări aduse au în vedere: 
 definiția termenului de „prețuri de referință pentru fiecare an de producție”. Prețurile de referință 
pentru fiecare an de producție - preţurile masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul 
forestier proprietate publică, determinate anual, în condiţii de piaţă, în funcţie de specie sau grupa de 
specii, de gradul de accesibilitate, de sortiment şi de tehnologia de exploatare; preţurile de referinţă 
pentru fiecare an de producţie pot fi revizuite o singură dată în cursul unui an, în baza unei note 
justificative. Până în prezent, prețul de referință era definit doar pentru proprietatea publică a unităților 
administrativ teritoriale, noua definiție acoperind și proprietatea publică a statului. Noua definiție 
permite modificarea prețului de referință în cazul în care condițiile pieței o impun; 
 se introduce o prevedere prin care se definește gradul de accesibilitate, care este unul din criteriile în 
baza căruia se determină preţul de referinţă pentru fiecare an de producţie. Acest criteriu este instituit în 
scopul stabilirii corecte a distanței de colectare. Potrivit noilor reglementări, gradul de accesibilitate este 
distanţa determinată pe baza măsurătorilor din teren, pe traseul instalaţiei de scos-apropiat, dintre 
centrul de greutate al suprafeţei parchetului şi cea mai apropiată cale cu caracter permanent pentru 
transportul de mărfuri, rutier sau feroviar sau punctul naval de încărcare. 
 
 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. 
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Doar în Magazinul online BECKSHOP >>>>>> 

 
 

Răspunderea funcționarilor publici 

Analiză interdisciplinară a funcţiei publice 
şi a funcţionarului public din perspectiva răspunderii 

Puncte forte 
 sunt scoase în evidenţă elementele de răspundere 

disciplinară în raport cu cele ale răspunderii penale 
 analiza normelor juridice este realizată din perspec-

tiva principiilor enunţate în noile Coduri (civil şi de 
procedură civilă) 

 abordare interdisciplinară cu referiri la ştiinţele de 
ramură 

 ample referinţe bibliografice 
  

Autorul despre lucrare 
Necesitatea elaborării lucrării a reieşit din activitatea 
mea în calitate de avocat şi de la catedră. Deseori am 
constatat o abordare unilaterală a stării de fapt, fără o 
analiză interdiciplinară a problematicii supuse analizei; 
dacă din motive didactice disciplinele sunt studiate prin 
raportare strict la ramurile dreptului, în activitatea 
practică, la instanţe, situaţiile sunt mult mai complexe şi 
necesită o abordare pe măsură. 
 

Vă dorim lectură plăcută 

 
 

 

Răspunderea funcționarilor publici 
Ana Mocanu-Suciu 
 
Editura C.H. Beck, 2016 
 
 

 

http://www.legalis.ro/
http://www.beckshop.ro/raspunderea_functionarilor_publici-p7064.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 te 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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