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Normele Legii votului prin corespondență au fost publicate 

În Monitorul Oficial nr. 133 din 19 februarie 2016 a fost publicată H.G. 
nr. 92/2016 pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 288/2015 privind 
votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii 
nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 
Permanente la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor. 

 Principalele prevederi 

 cetățenii români cu drept de vot care au domiciliul sau reședința în străinătate își vor 
putea exercita dreptul electoral prin corespondență începând cu alegerile parlamentare 
din acest an; 

 s-au stabilit modelele, dimensiunile și condițiile de realizare a documentelor necesare 
exercitării dreptului de vot prin corespondență, care sunt transmise alegătorului. Acestea 
sunt:  
1. Un plic exterior prevăzut cu elemente de siguranţă care să asigure sigilarea acestuia, în 
care vor fi introduse plicul interior şi certificatul de alegător;  
2. Un plic interior prevăzut cu elemente de siguranţă care să asigure sigilarea acestuia, în 
care vor fi introduse opţiunea sau opţiunile de vot, după caz. Plicul interior va conţine un 
autocolant cu menţiunea „VOTAT”, prevăzut cu elemente de siguranţă stabilite. 
Alegătorul lipeşte autocolantul pe opţiunea acestuia din buletinul de vot prin 
corespondenţă; 
3. Certificatul de alegător ce cuprinde numele şi prenumele alegătorului, codul numeric 
personal, domiciliul sau reşedinţa din străinătate, după caz, seria şi numărul actului de 
identitate, precum şi declaraţia pe proprie răspundere a alegătorului priv ind exercitarea 
în mod liber, direct şi secret a dreptului de vot, datată şi semnată olograf. În conţinutul 
declaraţiei se vor menţiona tipul şi data scrutinului. 
4. Instrucţiuni privind exercitarea dreptului de vot, în care se indică şi termenul în care 
alegătorul trebuie să depună la cutia poştală sau la oficiul poştal documentele prevăzute 
mai sus, astfel încât acestea să fie livrate biroului electoral competent, în termenul 
prevăzut de lege; 
5. Buletinul de vot prin corespondenţă. 

 sunt stabilite tipurile de cheltuieli aferente votului prin corespondenţă, defalcate pe cele 
două fluxuri mai sus menționate, respectiv:  
- cheltuielile generale pentru confecționarea materialelor;  
- cheltuielile necesare asigurării serviciilor poștale internaționale;  
- cheltuielile necesare asigurării serviciilor poștale internaționale pe fluxul de retur;  
- cheltuieli pentru prelucrări ulterioare;  
- cheltuieli cu timbre poștale și pentru dotarea Biroului de Schimb Internațional şi a 
Fabricii de timbre); 

 se stabileşte modalitatea de plată a serviciilor ce vor face obiectul contractului încheiat cu 
C.N. Poșta Română S.A.; 

 se reglementează cuantumul indemnizaţiilor pentru activitatea membrilor birourilor 
electorale pentru votul prin corespondenţă și a personalului tehnic auxiliar al acestora; 

 preşedintele biroului electoral pentru votul prin corespondenţă și locţiitorul acestuia vor 
primi câte o indemnizaţie de 85 de lei pentru fiecare zi de activitate, iar membrii birourilor 
electorale și personalul tehnic auxiliar câte 65 de lei pentru fiecare zi de activitate.  
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Calendarul și metodologia de înscriere în învățământul primar 2016-2017 
au fost aprobate 

În Monitorul Oficial nr. 132 din 19 februarie 2016 a fost publicat 
Ordinul nr. 3158/2016 privind aprobarea Calendarului și a Metodo-
logiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 
2016-2017. 

 Principalele prevederi 

 părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2016 inclusiv au 
obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare; 

 inspectoratele școlare și unitățile de învățământ au obligația de a asigura permanent 
informarea și consilierea părinților referitor la prevederile legii și ale prezentei 
metodologii în ceea ce privește înscrierea copiilor în învățământul primar ; 

 persoanele care răspund la întrebările/solicitările părinților  au obligația de a cunoaște 
aceste prevederi, precum și opțiunile pe care le au părinții privind alegerea unității de 
învățământ în care își pot înscrie copiii și trebuie să poată oferi detalii referitoare la 
conținutul activităților educaționale care se desfășoară în clasa pregătitoare, la abordarea 
didactică, la organizarea programului școlar etc.;  

 consilierea se face având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului;  
 părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 

2016 inclusiv pot să își înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă 
dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare;  

 înscrierea acestor copii în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a  părinților, dacă 
evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora, făcută de specialiști, atestă pregătirea 
copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare; 

 părinții copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie  - 31 decembrie 
2016 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul 
școlar 2016-2017, sau ai celor pentru care evaluarea arată că dezvoltarea psihosomatică 
nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare își vor înscrie copiii la 
grădiniță, în grupa mare; 

 toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de 
circumscripție vor fi înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată;  

 pe locurile libere se înscriu și, ulterior, se înmatriculează copiii care provin din alte 
circumscripții școlare, inclusiv din alte localități, în conformitate cu solicitările părinților și 
cu prevederile prezentei metodologii; 

 în situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la 
părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât 
numărul de locuri libere, vor fi aplicate criterii de departajare generale: 
a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a  copilului; 
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația 
copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se 
asimilează situației copilului orfan de ambii părinți; 
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; 
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ 
respectivă. 
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Noi formulare fiscale aprobate 

În perioada 13-19 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. 

  O.M.F.P. nr. 94/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obținerii informa-
țiilor necesare realizării schimbului automat obligatoriu de informații potrivit art. 291 din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M.Of. nr. 122 din 17 februarie 2016) 

 O.M.D.R.A.P. nr. 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de 
colectare a impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetelor locale de către 
organele fiscale locale, și pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, 
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor 
formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale de către 
organele fiscale locale (M.Of. nr. 124 din 17 februarie 2016) 

 O.P.A.N.A.F. nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de 
înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (M.Of. nr. 131 din 
19 februarie 2016)  

Norme metodologice pentru gestionarea fondurilor europene 2014-2020 

În Monitorul Oficial nr. 133 din 19 februarie 2016 a fost publicată H.G. 
nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. 

Principalele prevederi 

 Operațional Regional (POR), Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT), Programul 
Operațional Competitivitate (POC), Programul Operațional Capital Uman (POCU), Programul 
Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Programul Operațional Infrastructură Mare 
(POIM) și Programul Operațional pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD); 

 se stabilește modul în care se face programarea bugetară a fondurilor europene și a 
contribuției publice naționale, detaliază fluxurile financiare,  modul în care sumele aferente 
acestor proiecte trebuie să se reflecte în evidența contabilă proprie a beneficiarilor, precum și 
condițiile cumulative care trebuie îndeplinite de beneficiar pentru a putea solicita și primi 
sumele aferente prefinanțării; prefinanțarea se acordă în tranșe, pentru o perioadă de maxim 
3 luni, fără ca perioada pentru care se acordă ultima tranșă să depășească durata contrac-
tului/deciziei/ordinului de finanțare; 

 în maxim 10 zile calendaristice de la expirarea termenului pentru care s-a acordat tranșa de 
prefinanțare, beneficiarul trebuie să depună o cerere de rambursare prin care să justifice 
utilizarea prefinanțării transferate de către autoritatea de management, precum și a 
contribuției proprii aferente cheltuielilor eligibile; în cazul în care beneficiarul nu depune 
cerere de rambursare în termenul prevăzut, autoritățile de management au obligația recupe-
rării întregii sume acordată ca tranșă de prefinanțare și nejustificată; 

 se stabilește modul în care se face angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate 
la nivelul programelor operaționale, modul de derulare a proiectelor în parteneriat, precum și 
fluxurile financiare aplicabile implementării proiectelor în cadrul Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei, ai căror beneficiari sunt operatori economici cu capital de stat. 
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  Noul contract-cadru de comercializare a pachetelor turistice a fost aprobat 

În Monitorul Oficial nr. 122 din 17 februarie 2016 a fost publicat Ordinul 
nr. 1387/2015 pentru aprobarea contractului de comercializare a 
pachetelor de servicii turistice. 

 
Principalele prevederi 

 Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenție a pachetului de servicii 
turistice înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat 
prezentului contract și eliberarea documentelor de plată și călătorie;  

 contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situații:  
a) în momentul semnării lui de către turist sau prin acceptarea condițiilor contractuale de 
servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin mijloace electronice;  
b) în momentul în care turistul primește confirmarea scrisă a  rezervării de la Agenție, în 
cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comandă. 
Este responsabilitatea agenției de turism de a informa turistul prin orice mijloace 
convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a  solicitat-o s-
a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, Agenția poate solicita un avans 
din prețul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcție de data la 
care turistul solicită serviciile. 
1. În cazul în care conținutul bonului de comandă nu diferă de conținutul confirmării 
călătoriei turistice și confirmarea s-a efectuat în termenul de 60 de zile calendaristice de 
la data semnării bonului de comandă, turistul care decide să renunțe la călătoria turistică 
datorează Agenției penalități; 
2. În cazul în care conținutul bonului de comandă diferă de conținutul confirmării 
călătoriei turistice primite în scris de la Agenție sau dacă această confirmare nu s -a făcut 
în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, turistul 
poate considera că voiajul nu a fost rezervat și are dreptul la rambursarea imediată 
a tuturor sumelor deja plătite; 
c) în momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă și/sau 
tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele 
de servicii turistice fac parte din oferta standard a agenției de turism sau există deja 
confirmarea de rezervare din partea altor prestatori. 

 Agenția se obligă să furnizeze turistului un bon de comandă, numai în  situația solicitării 
unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard a agenției 
de turism și care necesită confirmarea rezervării din partea altor prestatori ; 

 în cazul solicitării unor pachete de servicii turistice care se  regăsesc în oferta proprie 
a agenției de turism sau în cazul în care există deja confirmare asupra rezervării din partea 
altor prestatori, Agenția poate furniza turistului un bon de comandă, dacă consideră 
necesar; 

 în cazul modificării uneia dintre prevederile esențiale ale contractului, cum ar fi: serviciile 
incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unității de cazare, Agenția 
are obligația de a informa turistul cu cel puțin 15 zile înainte de data începerii călătoriei ; 

 la data intrării în vigoare a ordinului își încetează aplicabilitatea prevederile Ordinului nr. 
516/2005 pentru aprobarea contractului-cadru de comercializare a pachetelor de servicii 
turistice (M.Of. nr. 334 din 20 aprilie 2005).  
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Sesizări de neconstituționalitate admise. Regulamentele Parlamentului 

În Monitorul Oficial nr. 117 din 16 februarie 2016 a fost publicată 
Decizia Curții Constituționale nr. 30/2016 asupra sesizării de neconstitu-
ționalitate a dispozițiilor art. 137 alin. (3), (4) și (5) din Regulamentul 
Camerei Deputaților. 

 În urma deliberărilor, Curtea Constituțională a admis sesizarea de neconstituționalitate formu-
lată de un număr de 84 de deputați aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național 
Liberal și constată că dispozițiile art. 137 alin. (3), (4) și (5) din Regulamentul Camerei Deputa-
ților, modificat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 106/2015, sunt neconstituționale.  
 
În Monitorul Oficial nr. 117 din 16 februarie 2016 a fost publicată Decizia Curții Constitu-
ționale nr. 31/2016 asupra sesizării de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 alin. (2) și (3) 
din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului. 
 
În urma deliberărilor, Curtea Constituțională a admis sesizarea de neconstituționalitate 
formulată de un număr de 84 de deputați și 14 senatori aparținând Grupului parlamentar al 
Partidului Național Liberal și constată că dispozițiile art. 56 alin. (2) și (3) din Regulamentul 
activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului sunt neconstituționale. 

 

În Monitorul Oficial nr. 123 din 16 februarie 2016 a fost publicată Decizia 
Curții Constituționale nr. 889/2015 referitoare la obiecţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. unic pct. 2 subpct. 4 şi ale art. unic 
pct. 4 – referitor la art. VII din O.U.G. nr. 21/2015 – din Legea privind 
aprobarea O.U.G. nr. 21/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în 
natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în 
perioada regimului comunist în România, precum şi ale art. 3 din O.U.G. 
nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut 
cultelor religioase din România. 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională a admis obiecţia de neconstituţionalitate 

formulată de Preşedintele României şi constată că articolul unic punctul 2 subpunctul 4 şi 

articolul unic punctul 4 – referitor la art. VII din O.U.G. nr. 21/2015 – din Legea privind 

aprobarea O.U.G. nr. 21/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind 

măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor 

preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi art. 3 din O.U.G. 

nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din 

România sunt neconstituţionale.  

 

La această decizie judecător Valer Dorneanu a formulat o opinie separată, iar judecător 

Mona-Maria Pivniceru a formulat o opinie concurentă. 

Decizie de neconstituționalitate admisă privind imobilele preluate abuziv 
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Procesul legislativ la Camera Deputaţilor 

Proiecte de lege înregistrate în lucru la comisiile permanente  

 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor 

 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe 

 Propunere legislativă pentru modificarea art. 42 şi 55 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 

 Propunere legislativă privind reglementarea serviciilor prestate de către furnizorii de 
energie către populaţie 

  Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate 
beneficiarilor proveniţi din rândul aparatului auxiliar de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, din rândul personalului diplomatic şi 
consular, din rândul funcţionarilor publici parlamentari, din rândul deputaţilor şi 
senatorilor, din rândul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia 
civilă şi din cadrul Curţii de Conturi 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor 

 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului 

 Proiect de Lege pentru completarea O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor 

 Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 33/2015 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul feroviar 

 Proiect de Lege pentru aprobarea O.G. nr. 22/2015 privind reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare 

 Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 37/2015 pentru modificarea unor acte 
normative din domeniul protecţiei consumatorilor 

 Proiect de Lege 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 

 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, 
cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastic, al arhitecturii şi de 
divertisment 

 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 17/07/03/2014 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 
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Procesul legislativ la Senat 
 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 

 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea unei 
Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel 
cum a fost modificată, la Protocolul financiar anexat Convenţiei pentru înfiinţarea unei 
Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953 şi la 
Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Cercetări 
Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004 

Procesul legislativ la Camera Deputaţilor 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 

 Propunere legislativă pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind 
finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 288/2004 privind 
organizarea studiilor universitare 

 Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 684 din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii 

 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi 
a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului numărul  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare 

 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 500/2004 privind folosirea limbii 
române în locuri, relaţii şi instituţii publice 

Proiecte de lege înregistrate în curs de dezbatere 

 Proiect de lege privind aprobarea 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 

 Proiect de lege privind ordinul european de protecţie, precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative 

 Proiect de lege privind aprobarea 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 
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Procesul legislativ la Senat 

 

Proiecte de lege înregistrate în curs de dezbatere 

 Proiect de lege privind aprobarea O.U.G. nr. 21/2015 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură 
sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist 
în România, precum şi a art. 3 din O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri 
imobile care au aparţinut cu cultelor religioase dinRomânia 

 Proiect de lege privind ordinul european de protecţie, precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative 

 Proiect de lege privind aprobarea O.U.G. nr. 21/2015 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură 
sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist 
în România, precum şi a art. 3 din O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri 
imobile care au aparţinut cultelor religioase din România 

 Propunere legislativă pentru modificarea art. 15 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, a art. 10 alin. (3) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă 
şi regimul general al cultelor şi abrogarea Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al 
cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult 

 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice 

 Propunere legislativă privind completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în sănătate 

 Propunere legislativă pentru completarea art. 11 din O.U.G. nr. 195/2005 privind 
protecţia mediului 

 Propunere legislativă pentru completarea Legii societăţilor nr. 31/1990 

 Propunere legislativă privind Legea sindicatelor 

 Propunere legislativă pentru completarea alin. (2) al art. 96 din Legea nr. 448/2006 
republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcţii 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 489/2006 privind 
libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată (M.Of. nr. 201 din 21 
martie 2014) 

 Proiect de lege privind aprobarea 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 

 Proiect de lege privind ordinul european de protecţie, precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative 
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Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Noi prevederi europene privind cooperarea dintre producători 
 

În Jurnalul Oficial nr. L 44 din 19 februarie 2016 a fost publicat Regulamentul delegat (UE) nr. 2016/232 de 
completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce 
privește anumite aspecte ale cooperării dintre producători. 
 

În sectorul fructelor și legumelor, în sectorul laptelui și produselor lactate și în sectorul uleiului de 
măsline și al măslinelor de masă există deja norme specifice privind anumite aspecte ale cooperării 
dintre producători. Pentru a se asigura continuitatea, ar trebui să se aplice în continuare normele 
specifice pentru aceste sectoare. În cazul acelor aspecte ale cooperării dintre producători care nu sunt 
vizate de respectivele norme specifice, ar trebui să se aplice prezentul regulament delegat. 
 
 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

 
În Jurnalul Oficial C 59 din 15 februarie 2016 a fost publicată ultima publicație CJUE.  

 
 

Jurisprudență europeană 

Secretariatul General al Consiliului (SGC) > Director pentru imobile și logistică (CONS/AD/120). 
Anunțul a fost publicat în JOUE CA 64 din 19 februarie 2016. 
 

Serviciu: Direcția generală A, Direcția imobile și logistică 

Locul postului: Bruxelles 

Grupă de funcții și grad: AD 14 

Autorizare de securitate necesară: SECRET UE/EU SECRET 

Înscriere: Candidaturile trebuie trimise prin e-mail la adresa 

Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu 

Termenul pentru depunerea candidaturilor: 11 martie 2016 

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.  
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Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

Legea Asistenței medicale comunitare a fost elaborată 

   
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 metodologice ale noului Cod fiscal în curs de 
modificare 
 

Ministerul Finanțelor Publice a publicat pe data de 17 februarie un proiect 
de hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal.  

Conform instrumentului de motivare, normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 1/2016, au în vedere 
atingerea anumitor obiective ale politicii fiscale, care vizează, în principal, abordarea facilă a legislaţiei 
fiscale de către contribuabili, administrarea coerentă a sistemului de impozite şi taxe și reducerea 
costurilor de conformare a contribuabililor. În acest context, având în vedere prevederile din Legea nr. 
358/2015 din 31 decembrie 2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 50/2015 pentru modificarea şi comple-
tarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 
(M.Of. nr. 988 din 31 decembrie 2015), se adoptă modificarea și completarea normelor metodologice. 
 
Proiectul vizează modificarea unor aspecte privind: Titlul IV - Impozitul pe venit; Titlul VII - Taxa pe 
valoarea adăugată; Titlul VIII - Accize și alte taxe speciale; Titlul IX - Impozite și taxe locale. 
 
 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. 

Ministerul Sănătății a publicat pe data de 15 februarie un proiect privind 
Legea Asistenței medicale comunitare. 

Conform instrumentului de motivare, principalele aspecte vizate de proiect sunt, printre altele: 
  proiectul vizează îmbunătățirea cadrului normativ privind asistența medicală comunitară, definirea 
centrelor comunitare integrate și integrarea serviciilor la nivel comunitar. 
 serviciile furnizorilor de asistență medicală comunitară vor putea fi furnizate în sistem integrat cu alți 
lucrători și specialiști comunitari, în funcție de nevoile din comunitate și de profilul acesteia 
(demografic, de morbiditate, indicatori socio-economici etc.). 
 va fi posibilă asigurarea serviciilor medico-sociale pentru persoanele vulnerabile prin dezvoltarea 
rețelei de asistență medicală comunitară. 
 coordonarea activității asistenței medicale comunitare,supravegherea metodologică, monitorizarea 
și evaluarea activității, vor fi întărite la nivelul direcțiilor de sănătate publică județene; 
 se va dezvolta un program de formare de bază, obligatoriu, în asistența medicală comunitară, com-
pletat cu module de educație medicală continuă care să fie furnizate asistenților medicali comunitari 
în funcție de nevoi și de profilul comunităților cu persoane aparținând grupurilor vulnerabile. 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: propuneri@ms.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicare. 
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Codul studiilor universitare de doctorat ar putea fi modificat 

 
  Ministerul Educației a publicat pe data de 14 februarie un proiect de 

hotărâre privind modificarea și completarea H.G. nr. 681/2011 privind 
aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat. 

Conform instrumentului de motivare: 
 Programul de cercetare ştiinţifică presupune participarea studentului-doctorand în unul sau mai 
multe proiecte ştiinţifice stabilite de către conducătorul de doctorat.  
 Activitatea din cadrul programului de cercetare ştiinţifică cuprinde un număr de credite transferabile 
stabilit la nivelul școlii doctorale, astfel încât împreună cu creditele transferabile acordate pentru 
parcurgerea programului de pregătire bazat pe studii avansate să totalizeze minim 180 credite. 
 Componența și accesul la „dosarul de doctorat” vor fi reglementate printr-o procedură elaborată de 
CNATDCU și aprobată prin ordin al MENCȘ, cu respectarea legislației în vigoare; 
 Procedura va respecta următoarele reguli:  
a) rezumatul tezei este publicat pe site-ul universității sau, după caz, al Academiei Române și poate fi 
consultat public după emiterea dispoziției de numire a comisiei de susținere;  
b) teza în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității sau, după caz, a Academiei Române 
cu cel puțin 20 de zile înainte de data fixată pentru susținerea publică;  
c) dacă doctorandul nu optează pentru publicarea distinctă a tezei sau a unor capitole din aceasta, 
forma digitală a tezei este făcută publică și va putea fi accesată liber pe platforma națională după 
emiterea dispoziției de acordare a titlului de doctor; tezei i se va atribui o licență de protecție a 
dreptului de autor;  
d) dacă doctorandul optează pentru publicarea distinctă a tezei de doctorat sau a unor capitole din 
aceasta, el primește un termen de grație de maximum trei ani pentru realizarea acestei publicări; după 
expirarea termenului de grație, în cazul în care nu a fost primită la IOSUD nicio notificare cu privire la 
publicarea distinctă a tezei, documentul în format digital devine liber accesibil pe platforma națională cu 
atribuirea unei licențe de protecție a dreptului de autor;  
e) după publicarea tezei sau a unor capitole din aceasta, autorul are obligația de a notifica IOSUD asupra 
acestui fapt și de a transmite indicația bibliografică și un link la publicație, care vor fi făcute apoi publice 
pe platforma națională. 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: dezbateripublice@gov.edu.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicare. 
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Doar în Magazinul online BECKSHOP >>>>>> 

 
 

Doctrina internațională a tratării trecutului comunist 

Ghid pentru elaborarea unor politici naţionale de tratare a trecutului 
compatibile cu actuala doctrină internaţională 

Din cuprins 
 Amplă introducere ce constituie un ghid pentru 

elaborarea unor politici naţionale de tratare a trecu-
tului compatibile cu actuala doctrină internaţională. 

 Documente politice şi de jurisprudenţă relevante 
reproduse/sintetizate acoperă teme precum: 
o recunoaşterea şi condamnarea crimelor comuniste 
o comparaţia cu alte regimuri condamnate de istorie 
o imprescriptibilitatea crimelor 
o lustraţia 
o limitarea înfiinţării de partide 
o folosirea simbolurilor comuniste 
o accesul la dosarul personal creat de poliţiile 

politice 
o negaţionismul crimelor comuniste 
o analiza procedurilor reglementate în legi speciale 

 30 cauze ale CEDO. 
 

Vă dorim lectură plăcută 

 
 

 

Doctrina internațională a tratării trecutului comunist 
Gabriel Andreescu, Diana Botău, Măriuca Oana Constantin 
 
Editura C.H. Beck, 2016 
 
 

 

http://www.beckshop.ro/doctrina_internationala_a_tratarii_trecutului_comunist-p7106.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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Cărțile bune creează dependență! 

Găsiți-ne pe Web: 
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InfoLEGALis România 
E-mail: editor@infolegal.ro 
www.infolegal.ro 
 
Echipa 
 
Oana Dimitriu 
Coordonator Proiect 
 
Luminița Chițoran 
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Oana Dobrițescu 
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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.  
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