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Măsuri pentru eficientizarea activității de comercializare 
a coloranților și marcatorilor pentru motorină 

 

În Monitorul Oficial nr. 100 din 9 februarie 2016 a fost publicată H.G. nr. 
47/2016 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016. 

 
Principalele prevederi 

 condițiile 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, au fost completate. Măsura va 
contribui la eficientizarea și fluidizarea acestei activități; 

 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 ceeea 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 opera-
torii economici ce comercializează coloranți trebuie să se înregistreze la autoritatea vamală.  

Suspendarea dispozițiilor prin care se consideră 30 de zile executate, 
pentru fiecare lucrare științifică sau invenție și inovație brevetate 

În Monitorul Oficial nr. 98 din 9 februarie 2016 a fost publicată O.U.G. 
nr. 2/2016 pentru suspendarea art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 
254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. 

Principalele prevederi 

 art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 prevăd: „în cazul elaborării de lucrări științifice 
publicate sau invenții și inovații brevetate, se consideră 30 de zile executate, pentru fiecare 
lucrare științifică sau invenție și inovație brevetate”; 

 în perioada 2014-2015 s-a constat o creștere fără precedent a numărului lucrărilor științifice 
elaborate și publicate de către persoanele condamnate aflate în executarea unei pedepse 
privative de libertate în penitenciar; 

 astfel, s-a ajuns la deturnarea prevederilor legale de la scopul lor legitim, precum și la 
practicarea, de către unele persoane condamnate care au beneficiat de aceste dispoziții legale, 
a unui adevărat abuz în utilizarea frecventă a acestor beneficii; 

 acest fapt a generat atât nemulțumirea opiniei publice, cât și scurtarea considerabilă a 
pedepselor, fără ca scopul general al acestora să mai poată ajunge să fie considerat atins. 

  

http://www.legalis.ro/


 

   
Infolegal.ro este un portal de informații juridice și reprezintă o revistă a presei juridice din România. 
 

  

2 

 
  

Camera Consultanților Fiscali a stabilit cotizațiile pentru 2016 

În Monitorul Oficial nr. 111 din 12 februarie 2016 a fost publicată 
Hotărâre nr. 3/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 10/2015 privind 
aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative 
pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016. 

Principalele prevederi 

 membrii Camerei Consultanţilor Fiscali care îşi îndeplinesc integral obligaţia de plată 
a cotizaţiei fixe pentru anul 2016 până la data de 15 martie 2016, inclusiv, vor plăti cotizaţia 
fixă după cum urmează: 
 
A. În cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care sunt membri ai Camerei 
Consultanţilor Fiscali la data prezentei hotărâri: - 410 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi 
fiscali activi; 

- 170 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi; 
- 250 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali asistenţi; 
- 350 lei - pentru persoanele juridice. 

 
B. În cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care devin membri ai Camerei 
Consultanţilor Fiscali în anul 2016: 

- 1. 410 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali activi; 
- 1. 170 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi; 
- 750 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali asistenţi; 
- 2. 350 lei - pentru persoanele juridice. 

 membrii Camerei Consultanţilor Fiscali care îşi îndeplinesc integral obligaţia de plată 
a cotizaţiei variabile pentru anul 2016 până la data de 15 martie 2016, inclusiv, vor plăti 
cotizaţia variabilă după cum urmează: 
 
1. pentru persoane fizice: - o cotă de 0, 4%; 
2. pentru persoane juridice: 

a) la venituri realizate de până la 100. 000 euro, o cotă de 0, 4%; 
b) la venituri realizate între 100. 001 euro - 1. 000. 000 euro, o cotă de 0, 75%; 
c) la venituri realizate de peste 1. 000. 000 euro, o cotă de 1, 1%. 

 cardul de membru al Camerei Consultanţilor Fiscali se acordă si consultanţilor fiscali inactivi, la 
momentul îndeplinirii în întregime a tuturor obligaţiilor faţă de Camera Consultanţilor Fiscali, 
restante si curente, inclusiv plata cotizaţiilor scadente datorate; 

 Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 10/2015 privind aprobarea 
cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei 
Consultanţilor Fiscali în anul 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 
4 ianuarie 2016, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica 
în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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Noi proceduri și formulare fiscale aprobate 

În perioada 6-12 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.M.F.P. nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe 
valoarea adăugată și a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, 
prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) si art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, precum și a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa 
bunuri în regim de scutire (M.Of. nr. 90 din 8 februarie 2016)  

 O.P.A.N.A.F. nr. 521/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxa 
pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și pentru 
aprobarea modelului și conținutului unui formular (M.Of. nr. 91 din 8 februarie 2016)  

 O.M.F.P. nr. 104/2016 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii şi a 
condiţiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 
295 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuţa a doua din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum 
şi pentru instituirea Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea 
adăugată şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia (M.Of. nr. 92 din 8 
februarie 2016)  

 O.M.F.P. nr. 102/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de 
simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operaţiunile pluripartite din 
Uniunea Europeană, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, şi a Instrucţiu-
nilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată 
privind retururile de bunuri în spaţiul Uniunii Europene şi tratamentul fiscal al reparaţiilor 
efectuate în perioada de garanţie şi postgaranţie (M.Of. nr. 96 din 9 februarie 2016)  

 O.P.A.N.A.F. nr. 351/2016 privind Procedura de transfer al sumelor recuperate în cadrul 
asistenței reciproce la recuperare și pentru aprobarea modelului și conținutului unor  
formulare (M.Of. nr. 97 din 9 februarie 2016)  

 O.M.F.P. nr. 103/2016 privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe 
valoarea adăugată pentru operațiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. 
(2) și art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.Of. nr. 106 din 11 februarie 
2016)  

Formulare 

 O.P.A.N.A.F. nr. 588/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) 
„Decont de taxă pe valoarea adăugată” (M.Of. nr. 93 din 8 februarie 2016)  

 O.P.A.N.A.F. nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 
utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere 
sau reţinere la sursă (M.Of. nr. 94 din 8 februarie 2016)  

 O.P.A.N.A.F. nr. 591/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 
VIES) „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare” 
(M.Of. nr. 94 din 8 februarie 2016)  

 O.P.A.N.A.F. nr. 592/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) 
„Decont special de taxă pe valoarea adăugată” (M.Of. nr. 94 din 8 februarie 2016)  
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Decizie de neconstituționalitate admisă. Regimul bunurilor confiscate 

În Monitorul Oficial nr. 103 din 10 februarie 2016 a fost publicată 
Decizia Curții Constituționale nr. 859 din 10 decembrie 2015 referitoare 
la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor O.U.G. nr. 7/2015 
privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate. 

 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată 
direct de Avocatul Poporului și constată că dispozițiile O.U.G. nr. nr. 7/2015 privind stabilirea 
destinației unor bunuri imobile confiscate sunt neconstituționale. 

La această hotărâre, judecător Petre Lăzăroiu a elaborat opinie separată. 

 

Decizie de neconstituționalitate admisă. Imobile preluate abuziv 

În Monitorul Oficial nr. 110 din 11 februarie 2016 a fost publicată 
Decizia Curții Constituționale nr. 841 din 10 decembrie 2015 referitoare 
la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din 
Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în 
mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. 

 În urma deliberărilor, Curtea Constituțională a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată 
de Gheorghe Oncică în Dosarul nr. 18.648/3/2008 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilă şi 
constată că prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor 
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 sunt 
constituţionale în măsura în care nu permit restituirea în natură sau acordarea de măsuri 
reparatorii prin echivalent persoanelor care intră sub incidenţa acordurilor încheiate de 
România cu alte State privind reglementarea problemelor financiare în suspensie enumerate în 
anexa nr. 1 a Legii nr. 10/2001. 

 

În M.Of. nr. 107 din 11 februarie 2016 a fost publicată Decizia ICCJ nr. 
36/2015 a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 
privind art. 97 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic. 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de CA Brașov - Secția de contencios 

administrativ și fiscal, prin Încheierea din data de 29 aprilie 2015, pronunțată în Dosarul nr. 

3.178/62/2014, și stabilește că: Pentru acordarea compensațiilor prevăzute de art. 97 alin. (1) 

lit. b) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicată, și de art. 4 lit. s) pct. 4 din O.G. nr. 

14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate 

producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea 

nr. 74/2010, cu modificările și completările ulterioare, după data de 1 ianuarie 2010, trebuie să 

existe decizia favorabilă a Comisiei Europene privind ajutorul de stat și să fie adoptate normele 

metodologice ulterioare, în condițiile art. 5 din O.G. nr. 14/2010. 

Hotărâre prealabilă admisă privind Codul silvic 
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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. 51/2015 privind unele măsuri pentru 
realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 

 Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 
407/2006 

  Proiect de Lege pentru abrogarea art. 52 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile 
financiare nebancare 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 privind 
Codul Muncii 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 21/1991 privind 
cetăţenia română 

 Propunere legislativă pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic 

 Proiect de Lege pentru completarea art. 9 al Titlului XI din Legea nr. 247/2005 privind 
reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 

 Propunere legislativă pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - 
Codul muncii 

 Propunere legislativă pentru modificarea Codului Penal 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 

 Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 154/2008 pentru modificarea şi 
completarea O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr. 407/2006 

 Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 46/2013 privind criza financiară şi 
insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale 

 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii 

 Propunere legislativă „Legea antreprenorului social” 

 Propunere legislativă de modificare şi completare a O.G. nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor şi al altor acte normative 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii 

 Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 39/2015 privind unele măsuri pentru 
consolidarea poziţiei de actioner al statului la operatorii economici la care Ministerul 
Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie 
publică implicată 
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Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 

 Propunere legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 (republicată 
în 11 iulie 2014) în sensul de a asigura informarea şi educarea publicului inclusiv sub 
aspect ştiinţific şi tehnologic 

 Propunere legislativă pentru modificarea art. 277 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 
1/2011 

 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind participarea Republicii Croaţia la 
Spaţiul Economic European, semnat de către Uniunea Europeană, Islanda, 
Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Republica Croaţia, la 11 aprilie 2014, la Bruxelles şi 
de către România , la 12 noiembrie 2014, la Bruxelles 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii 

 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a 
activităţii notariale nr. 36/1995 

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 pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 

 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art. 192 alin. (1) din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Dialogului Social nr. 
62/2011 

 Propunere legislativă pentru abrogarea O.U.G. nr. 31/2002 privind interzicerea 
organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a 
promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, 
contra umanităţii şi de crime de război, cu modificările şi completările ulterioare, 
republicată 

 Propunere legislativă pentru modificarea art. 218-222 din Legea nr. 286/2009 privind 
Codul penal 

 Propunere legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 158 din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice 
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Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Noi orientări în domeniul creditelor la export care beneficiază de susținere oficială 
 

În Jurnalul Oficial nr. L 36 din 11 februarie 2016 a fost publicat Regulamentul delegat (UE) 2016/155 de 
modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 1233/2011 al Parlamentului European și al Consiliului 
privind aplicarea anumitor orientări în domeniul creditelor la export care beneficiază de susținere oficială. 
 

Acordul urmărește să promoveze condiții echitabile pentru sprijinul public, în scopul de a încuraja 
concurența între exportatori bazată pe calitatea și prețul bunurilor și serviciilor exportate, mai degrabă 
decât pe cele mai favorabile clauze și condiții financiare care beneficiază de sprijin public. Acordul, 
elaborat în cadrul OCDE, a intrat inițial în vigoare în aprilie 1978 și are o durată nedeterminată. 
Acordul este o convenție informală (Gentlemen's Agreement) între participanți; el nu constituie un act 
al OCDE, cu toate că se bucură de sprijinul administrativ al Secretariatului OCDE. Participanții la acord 
sunt în prezent: Australia, Canada, Uniunea Europeană, Japonia, Coreea, Noua Zeelandă, Norvegia, 
Elveția și Statele Unite ale Americii. Alte state membre ale OCDE și alte țări terțe pot fi invitate să 
devină participante la acord de către participanții actuali. 
 
Norme detaliate pentru elementele de siguranță care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman 
 

În Jurnalul Oficial nr. L 2 din 9 februarie 2016 a fost publicat Regulamentul delegat (UE) 2016/161 de 
completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului prin stabilirea de norme 
detaliate pentru elementele de siguranță care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman (Text cu 
relevanță pentru SEE). 
 

Regulamentul stabilește: (a) caracteristicile și specificațiile tehnice ale identificatorului unic care 
permite verificarea autenticității medicamentelor și identificarea pachetelor individuale; (b) moda-
litățile de verificare a elementelor de siguranță; (c) dispozițiile privind crearea, administrarea și 
accesibilitatea sistemului de repertorii care conține informațiile cu privire la elementele de siguranță; 
(d) lista cu medicamente și categorii de medicamente care se eliberează pe bază de prescripție 
medicală care nu au elementele de siguranță; (e) lista cu medicamente și categorii de medicamente 
care se eliberează fără prescripție medicală care au elementele de siguranță; (f) procedurile pentru 
notificarea Comisiei de către autoritățile naționale competente cu privire la medicamentele care se 
eliberează fără prescripție medicală care, în opinia lor, prezintă riscuri de falsificare, precum și cu 
privire la medicamentele care se eliberează pe bază de prescripție medicală care, în opinia lor, nu 
prezintă riscuri de falsificare, în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 54a alineatul (2) litera 
(b) din Directiva 2001/83/CE; (g) procedurile de evaluare rapidă și luare a deciziilor privind notificările 
menționate la litera (f). 
 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

 
În Jurnalul Oficial C 48 din 8 februarie 2016 a fost publicată ultima publicație CJUE.  

 
 

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 Legii îmbunătăţirilor funciare ar putea fi 
modificate 
 

Ministerul Agriculturii a publicat pe data de 12 februarie un proiect de 
hotărâre pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1872/2005 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor 
funciare nr. 138/2004. 

Conform instrumentului de motivare, de la data intrării în vigoare a normelor metodologice aprobate 
prin H.G. nr. 1872/2005, legislația cadru care reglementează îmbunătățirile funciare a fost amendată 
prin modificări legislative succesive. 
 
Proiectul modifică și completează prevederile normelor metodologice în sensul punerii în acord cu 
următoarele prevederi: 
 infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului aflată în administrarea 
Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare sau în administrarea societăţilor comerciale, institutelor de 
cercetare şi producţie agricolă, unităţilor de învăţământ superior, agricol şi silvic şi a altor instituţii 
publice, situată pe teritoriul unei organizaţii de îmbunătăţiri funciare (OIF) se transmite, la cerere, în 
proprietatea, sub patru condiţii rezolutorii. 
 infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al statului aflată in 
administrarea Agenţiei nu poate fi predată în administrarea federaţiilor de îmbunătăţiri funciare (FOIF). 
 infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ–
teritoriale se poate transmite la cerere în proprietatea OIF/ FOIF prin hotărâre a consiliului local, a 
consiliului judeţean sau a Consiliului general al municipiului Bucureşti, sub 4 condiţii rezolutorii. 
 îndeplinirea unei singure condiţii rezolutorii din cele stabilite duce la anularea actului de proprietate - 
Agenţia, prin mandat din parte ministerului, verifică periodic respectare condiţiilor rezolutorii si a 
prevederilor protocolului de predare primire a infrastructurii secundare către OIF. 
 Organizaţiile şi federaţiile de îmbunătăţiri Funciare care nu exploatează, întreţin şi nu utilizează 
infrastructura de irigaţii primită în proprietate sau îndeplinesc cel puţin una din condiţiile rezolutorii li se 
retrage prin hotărâre a Guvernului dreptul de proprietate sau folosinţă gratuită a infrastructurii 
preluate. OIF/FOIF au obligaţia de a preda Agenţiei infrastructura dobândită în starea în care a fost 
preluată inclusiv îmbunătăţirile aduse ulterior. 
 pentru eliberarea autorizaţiei de construcţie necesară realizării sau reabilitării infrastructurii de 
îmbunătăţiri funciare, terenurile cuprinse în amenajările de îmbunătăţiri funciare, care nu sunt înscrise 
în evidenţele de cadastru şi carte funciară se pot identifica prin numărul de tarla şi de parcelă, prin titlu 
de proprietate şi proces-verbal de punere în posesie sau prin orice altă modalitate de identificare 
prevăzută de lege. 
 contractele de concesiune, închiriere şi arendă încheiate în condiţiile legii, de către titularii de 
autorizaţii cu proprietarii de perimetre de exploatare constituie titluri pentru emiterea autorizaţiei de 
construcţie, dacă respectivele contracte cuprind explicit acordul proprietarilor pentru executarea 
lucrărilor de construcţii pe aceste terenuri. 
 amenajările de îmbunătăţiri funciare sau părţile de amenajări de îmbunătăţiri funciare care nu mai 
îndeplinesc statutul de  utilitate publică se trec în conservare pe o perioadă de 15 ani de la data 
intrării în vigoare a Legii nr. 138/2004. 
 Agenţia percepe un tarif de livrare a apei pe bază de contract multianual sau sezonier. 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa:  niculae.dinu@madr.ro, în termen de 10 zile de la publicare. 
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Normele Legii privind economia socială au fost elaborate 

 
  Ministerul Muncii a publicat pe data de 12 februarie un proiect de 

hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială. 

Conform instrumentului de motivare, principalele aspecte vizate de proiect sunt, printre altele: 
 definirea categoriilor de persoane care aparțin grupurilor vulnerabile ce se pot încadra în 
întreprinderilor sociale de inserție și a documentelor justificative pe care trebuie să le prezinte 
pentru a-și dovedi apartenența la grupul vulnerabil; 
detalierea obligațiilor întreprinderilor sociale; 
 condițiile de suspendare a atestatului de întreprindere socială și procedura de comunicare a 
deciziei de suspendare; 
 condițiile de retragere a atestatului de întreprindere socială și procedura de comunicare a 
deciziei de retragere; 
 detalierea obligațiilor întreprinderilor sociale de inserție; 
 condițiile de suspendare a certificatului care atestă statutul de întreprindere socială de inserție și 
procedura de comunicare a deciziei de suspendare; 
 condițiile de retragere a certificatului care atestă statutul de întreprindere socială de inserție și 
procedura de comunicare a deciziei de retragere; 
 definirea planului județean de inserție socio-profesională. 
 
 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. 

http://www.legalis.ro/


 

   
Infolegal.ro este un portal de informații juridice și reprezintă o revistă a presei juridice din România. 
 

  

10 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Doar în Magazinul online BECKSHOP >>>>>> 

 
 

Manual de criminologie 

Criminologia – o disciplină atractivă, prietenoasă, 
care stimulează dorinţa de a înţelege 

Despre ediție 
Noua ediţie a manualului apare la un interval de 5 ani de 
la ultima ediţie publicată, fiind necesară în primul rând 
datorită noii legislaţii penale – noul Cod penal şi noul 
Cod de procedură penală. Manualul îşi păstrează 
structura, însă propune în ultima parte a lucrării câteva 
studii şi eseuri criminologice, pe care autorul le-a 
considerat relevante în conturarea unor forme specifice 
ale fenomenului criminal contemporan şi (sau) a 
modului în care se reacţionează contra acestuia. Aceste 
studii şi eseuri au rolul de a propune posibile modele de 
fructificare a cunoştinţelor criminologice de ordin 
teoretic. Altfel spus, fiecare studiu sau eseu în parte 
reprezintă un exerciţiu de raţionament criminologic. 
 

Vă dorim lectură plăcută 

 
 

 

Manual de criminologie. Ediția 6 
Valerian Cioclei 
 
Editura C.H. Beck, 2016 
 
 

 

http://www.beckshop.ro/manual_de_criminologie_editia_6-p7079.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 

5 titluri noi, peste 17.000 de referințe de specialitate 

În primul rând e bine de știut că Bibliografia conține exclusiv referințe la articolele publicate în cele 18 reviste de 

specialitate selectate special pentru relevanța practică. Cele cinci titluri nou introduse în Legalis sunt: Revista PHOENIX, 

Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale, Revista de Drept Penal, Revista Română de Drept Privat și Revista 

Română de Executare Silită, pentru fiecare dintre acestea fiind disponibile arhivele complete.  

Bibliografia este recomandată pentru conexiunile active cu legislația disponibilă în biblioteca juridică online Legalis, dar 

și pentru faptul că indică, mult mai rapid și mai simplu, articolele din revistele de specialitate care abordează un anume 

subiect de interes pentru practician.  

Veți regăsi referințele din Bibliografie în panoul de Conexiuni, ori de câte ori sunt disponibile astfel de informații pe 

tema cercetată sau direct din masca de căutare pentru Bibliografie, unde puteți selecta oricare dintre titlurile aflate în 

Legalis, în funcție de număr și an, autor, conexiuni legislative sau cuvinte cheie.  

Lista completă a revistelor ale căror referințe au fost incluse în Bibliografia Legalis: 

Peste 17.000 referințe din reviste de specialitate în noua Bibliografie  

Bibliografia este instrumentul recomandat oricărui profesionist interesat în realizarea unei cercetări 
exhaustive, completând astfel informațiile existente în legislație și jurisprudență. În 2016 am realizat o 
actualizare majoră a Bibliografiei, cu 5 titluri noi din domenii de actualitate. Bibliografia este disponibilă în 
modulul Legalis Standard. 

În tutorialul de azi, redăm noutățile din Bibliografia Legalis, dar și  câteva sfaturi pentru o căutare rapidă.  
 

Curierul Judiciar, Curierul Fiscal, Revista Română de Drept Privat, Caiete de Drept Penal, Revista de Drept Penal, Revista Română 
de Dreptul Proprietăţii Intelectuale, Revista Română de Executare Silită, Revista Phoenix, Revista de Drept Public, Revista 
Română de Drept Internaţional, Noua Revistă de Drepturile Omului (inclusiv arhiva Revistei Române de Drepturile Omului), 
Revista Dreptul, Revista de Drept Comercial, Pandectele Române, Revista Română de Drept al Afacerilor, Revista Română de 
Dreptul Muncii, Revista Română de Drept Comunitar, Revista Română de Drept European. 

http://www.legalis.ro/
http://www.legalis.ro/
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InfoLEGALis reprezintă un instrument de lucru în care este realizată o 
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Informațiile din acest material nu constituie asistență juridică în sensul 
Legii nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier 
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profesiei de avocat, completată de Statutul profesiei de avocat.  
 

 
 

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

