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Modificări privind cazurile speciale de executare silită 

Dispoziții modificate privind achizițiile publice 

În Monitorul Oficial nr. 186 din 11 martie 2016 a fost publicat O.P.A.N.A.F. 
nr. 952/2016 pentru modificarea și completarea O.P.A.N.A.F. 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. 

 Principalele prevederi 

 organizarea evidenței creanțelor bugetare ce fac obiectul cazurilor speciale prevăzute la 
art. 1, pct. 1-3 și 5, precum și emiterea deciziilor prin care se stabilesc obligații fiscale 
accesorii, inclusiv modul de stingere al acestora, se realizează de către organul fiscal central 
competent în administrarea contribuabililor; 

 Serviciul executări silite cazuri speciale emite și comunică contribuabililor, potrivit legii, 
titlurile executorii prin care se stabilesc sumele prevăzute la art. 1 pct. 5, cu excepția celor în 
care sunt individualizate obligații fiscale accesorii; 

 Organul fiscal central competent în administrarea contribuabililor transmite zilnic către 
Serviciul executări silite cazuri speciale în a căror rază teritorială se află, în vederea 
continuării sau încetării modalităților de executare silită, un raport care va cuprinde 
informații cu privire la: a) comunicarea somației către contribuabil; b) înființarea popririi 
asupra disponibilităților bănești; c) calculul obligațiilor fiscale accesorii; d) stingerea 
efectuată asupra creanțelor bugetare. 

În Monitorul Oficial nr. 171 din 7 martie 2016 a fost publicată Legea nr. 
20/2016 pentru modificarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice și a contractelor de concesiune de servicii. 

 Principalele prevederi 

 autoritatea contractantă are obligația de a utiliza mijloace electronice pentru derularea 
procedurilor de atribuire prevăzute la art. 18, precum și pentru achiziția directă, astfel: 

 a) în anul 2016, cel puțin 60% din valoarea totală a achizițiilor publice finalizate de aceasta 
în cursul anului respectiv, care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice; 

 b) în anul 2017, cel puțin 80% din valoarea totală a achizițiilor publice finalizate de aceasta 
în cursul anului respectiv, care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice; 

 c) începând cu anul 2018, 100% din valoarea totală a achizițiilor publice finalizate de aceasta 
în cursul anului respectiv, care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice; 

 încălcarea acestor dispoziții reprezintă contravenție dacă, potrivit legii penale, nu întrunesc 
condițiile pentru a reprezenta infracţiuni; 

 aceste contravenții se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.  

http://www.legalis.ro/
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Codul studiilor universitare de doctorat și Legea educației 
au fost modificate 

În Monitorul Oficial nr. 186 din 11 martie 2016 a fost publicat O.P.A.N.A.F. 
nr. 952/2016 pentru modificarea și completarea O.P.A.N.A.F. 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. 

 Principalele prevederi 

 orice persoană fizică sau juridică, inclusiv membrii CNATDCU și IOSUD, poate sesiza în scris, 
prin intermediul UEFISCDI, Consiliul general al CNATDCU cu privire la nerespectarea 
standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, 
în cadrul unei teze de doctorat, indiferent de data susținerii acesteia, și de data acordării 
titlului de doctor;  

 structura «dosarului de doctorat» și accesul la acesta vor fi reglementate printr-o procedură 
elaborată de CNATDCU și aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării 
științifice, cu respectarea legislației în vigoare. Această procedură 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. 
Lucrarea de doctorat rămâne document public la biblioteca universității sau, după caz, a 
Academiei Române;  
c) dacă studentul-doctorand 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 studentul-doctorand optează pentru publicarea distinctă a tezei de doctorat sau a 
unor capitole din aceasta, el primește un termen de grație de maximum 24 de luni 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; 
f) după acordarea titlului de doctor, în termen de maximum 30 de zile IOSUD are obligația 
transmiterii unui exemplar tipărit al tezei de doctorat la Biblioteca Națională a României, 
unde poate fi accesat la cerere. 

 Dosarul de doctorat se arhivează de către IOSUD cu regim permanent; 

 Diploma de doctor încetează să mai producă efecte juridice din momentul comunicării 
dispoziției de retragere a titlului. 

 Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării nu mai 
poate stabili aplicarea a 2 sancţiuni: retragerea calităţii de conducător de doctorat sau a 
atestatului de abilitare și retragerea titlului de doctor. 
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   Noi membri  CSM au fost validați 

În Monitorul Oficial nr. 181 din 10 martie 2016 a fost publicată 
Hotărârea nr. 28/2016 privind modificarea hotărârilor Senatului nr. 
44/2011, 4/2012, 36/2012, 43/2012, 3/2013 și 47/2013. 

 Principalele prevederi 

 judecător Mona Maria Pivniceru, judecător Alina Nicoleta Ghica și procuror Florentina 
Gavadia au fost validați ca membri ai CSM, pentru un mandat de 6 ani;  

 procuror Bogdan Gabor a fost validat pentru un mandat de 6 ani; 

 procuror Gheorghe Muscalu și judecător Mona-Lisa Neagoe au fost validați pentru un 
mandat de 6 ani; 

 Senatul o alege, în calitate de reprezentant al societății civile în CSM, pe doamna Ciochină 
Daniela, pentru un mandat de 6 ani; 

 Senatul îl validează în calitate de membru al CSM pe judecător Adrian Bordea, ca urmare a 
încetării calității de membru al CSM, prin demisie, a judecător Mona-Maria Pivniceru, 
pentru un mandat de 6 ani; 

 Senatul o validează în calitate de membru al CSM pe procuror Luminița Palade, pentru un 
mandat de 6 ani, ca urmare a încetării calității de membru al CSM, prin demisie, a procuror 
George Bălan. 

Legea privind asigurarea obligatorie a locuințelor a fost republicată 

În Monitorul Oficial nr. 175 din 9 martie 2016 a fost republicată Legea 
nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva 
cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor. 

 
Principalele prevederi 

 în temeiul art. IV din Legea nr. 191/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor 
de teren și inundațiilor (M.Of. nr. 494 din 6 iulie 2015), dându-se textelor o nouă 
numerotare;  

 pentru asigurările facultative multianuale existente la data intrării în vigoare a prezentei 
legi, obligația prevăzută la art. 3 alin. (9) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea 
obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, 
republicată, se aplică începând cu prima aniversare anuală; 

 legea reglementează:  
a) condițiile asigurării obligatorii a locuințelor aflate în proprietatea persoanelor fizice sau 
juridice;  
b) raporturile dintre asigurat și asigurător, precum și drepturile și obligațiile fiecărei părți 
la contractul de asigurare obligatorie a locuințelor;  
c) constituirea, atribuțiile, organizarea și funcționarea Poolului de Asigurare împotriva 
Dezastrelor Naturale.  
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Noi dispoziții privind bunurile proprietate publică 

În Monitorul Oficial nr. 169 din 7 martie 2016 a fost publicată Legea nr. 
18/2016 pentru completarea art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind 
bunurile proprietate publică. 

 Principalele prevederi 

 trecerea unui bun din domeniul public al județului în domeniul public al unei unități 
administrativ-teritoriale de pe raza teritorială a județului respectiv se face la cererea 
consiliului local, prin hotărâre a consiliului județean; 

 trecerea unui bun din domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale de pe raza 
teritorială a unui județ în domeniul public al județului respectiv se face la cererea 
consiliului județean, prin hotărâre a consiliului local. 

Funcționarea asociațiilor de proprietari modificată 

În Monitorul Oficial nr. 174 din 8 martie 2016 a fost publicată Legea nr. 
17/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 230/2007 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari. 

Principalele prevederi 

 asociația de proprietari, prin grija președintelui asociației, va afișa lunar, la vedere, lângă 
lista de plată a cheltuielilor asociației de proprietari, modalitatea de calcul în urma căreia 
au rezultat sumele lunare de plată ale proprietarilor. Modalitatea de calcul va conține și 
va arăta explicit toate costurile și sumele care formează totalul de plată al proprietarilor, 
respectiv modul de calcul și de repartizare a acestor cheltuieli către proprietari; 

 încălcarea acestor dispoziții reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă de la 
500 lei la 3.000 lei. 

Ziua femeii și Ziua bărbatului au fost declarate oficial 

În Monitorul Oficial nr. 169 din 7 martie 2016 a fost publicată Legea nr. 
22/2016 pentru declararea zilei de 8 martie - Ziua femeii și 19 
noiembrie - Ziua bărbatului. 

Principalele prevederi 

 se declară ziua de 8 martie Ziua femeii și ziua de 19 noiembrie Ziua bărbatului; 

 autoritățile administrației publice locale pot organiza manifestări și acțiuni publice 
dedicate sărbătoririi acestor zile; 

 Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune vor putea 
include în programele lor emisiuni dedicate promovării drepturilor femeii sau, după caz, 
drepturilor bărbatului. 
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  CEDO: România a încălcat art. 6 §1 din Convenție 

și art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție 

În Monitorul Oficial nr. 179 din 10 martie 2016 a fost publicată 
Hotărârea CEDO din 17 martie în cauza Vlad și alții împotriva României. 

 

CEDO a hotărât: 

 au fost încălcate art. 6 §1 din Convenție și art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție; 
 că statul pârât trebuie să asigure, prin mijloace adecvate, în termen de trei luni, punerea în 

executare a hotărârilor neexecutate încă; 
 că statul pârât trebuie să plătească reclamanților, în termen de trei luni, sumele menționate 

în tabelul anexat, care trebuie convertite în moneda națională a statului pârât la rata de 
schimb aplicabilă la data plății; 

 că, de la expirarea termenului de trei luni menționat anterior și până la efectuarea plății, 
aceste sume trebuie majorate cu o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii facilității 
de împrumut marginal, practicată de Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul 
acestei perioade și majorată cu trei puncte procentuale. 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională a admis parțial excepția de neconstituționalitate și 
a constatat că soluția legislativă cuprinsă în art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură 
penală, care nu limitează cazul de revizuire la cauza în care a fost invocată excepția de 
neconstituționalitate, este neconstituțională.  

La această decizie judecător Mona-Maria Pivniceru a emis o opinie concurentă. 

 

Decizie de neconstituționalitate admisă privind NCPP 

În Monitorul Oficial nr. 185 din 11 martie 2016 a fost publicată Decizia 
Curții Constituționale nr. 126/2016 referitoare la excepția de neconsti-
tuționalitate a dispozițiilor art. 88 alin. (2) lit. d), art. 452 alin. (1), art. 
453 alin. (1) lit. f), precum și ale art. 459 alin. (2) din Codul de procedură 
penală. 
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Procesul legislativ la Camera Deputaţilor 

Proiecte de lege înregistrate în lucru la comisiile permanente  

 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice 

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

 Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 

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

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

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

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

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind 
organizarea şi funcţionarea Societăţii de Radiodifuziune şi Societăţii Române de 
Televiziune 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi  

 Propunere legislativă privind acordarea unui sprijin direct al statului asociaţiilor de 
producători viticoli care deţin şi exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile şi pentru 
încurajarea valorificării producţiei de vin 

 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor de șomaj şi stimularea forței de muncă 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 17 din Legea nr. 
148/2000 privind publicitatea şi pentru modificarea Legii nr. 504/2002 a 
audiovizualului 

 Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 27/2015 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale 

 Proiect de Lege pentru completarea art. 75 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă 

 Proiect de Lege pentru completarea art. 67 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic 

 Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 33/2015 pentru modificarea alin. (1) al art. 
1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează 
fonduri comunitare 

 Proiect de Lege privind conflictele de muncă 
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Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii 
 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind noul 

Cod penal 
 Propunere legislativă privind completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice 
 Propunere legislativă pentru completarea art. 140 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal 
 Proiect de lege privind aprobarea O.G. nr. 5/2016 pentru completarea O.U.G. nr. 

34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice 

Jurisprudență europeană 

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

 
În Jurnalul Oficial C 90 din 7 martie 2016 a fost publicată ultima publicație CJUE.  
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Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

UE ia măsuri pentru consolidarea prezumției de nevinovăție 
 

În Jurnalul Oficial nr. L 65 din 11 martie 2016 a fost publicată Directiva (UE) 2016/343 privind consolidarea 
anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul 
procedurilor penale. 
 

Directiva prevede norme minime comune cu privire la: (a) anumite aspecte ale prezumției de nevino-
văție în cadrul procedurilor penale; (b) dreptul de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale. 
Directiva se aplică persoanelor fizice care sunt suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale. Ea 
se aplică în toate fazele procedurilor penale, din momentul în care o persoană este suspectată sau 
acuzată de comiterea unei infracțiuni sau a unei presupuse infracțiuni până când hotărârea prin care 
se stabilește că persoana respectivă a comis infracțiunea în cauză rămâne definitivă. 
 
Platformă europeană pentru combatere a muncii nedeclarate 
 

În Jurnalul Oficial nr. L 65 din 11 martie 2016 a fost publicată Decizia (UE) 2016/344 privind instituirea unei 
platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de combatere a muncii nedeclarate. 
 

Deciza se instituie o platformă pentru intensificarea cooperării între statele membre în materie de 
combatere a muncii nedeclarate. În scopul prezentei decizii, „combaterea muncii nedeclarate” înseam-
nă prevenirea, descurajarea și combaterea muncii nedeclarate, precum și promovarea demersurilor 
care au drept obiectiv declararea muncii în prezent nedeclarate. 
 
Noi dispoziții europene privind produsele cosmetice 
 

În Jurnalul Oficial nr. L 60 din 5 martie 2016 a fost publicat Regulamentul (UE) 2016/314 de modificare a 
anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele 
cosmetice (Text cu relevanță pentru SEE). 
 

De la 25 martie 2017, numai produsele cosmetice care respectă dispozițiile prezentului regulament 
sunt introduse și puse la dispoziție pe piață. Utilizarea DEGEE în produsele pentru igiena orală și în 
produsele oftalmice nu a fost evaluată de către CSSC și, prin urmare, nu poate fi considerată ca fiind 
sigură pentru consumatori, iar, ca atare, Comisia consideră că nereglementarea lor ridică un risc 
potențial pentru sănătatea umană. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 ar trebui modificat. 
 
Noul Regulament privind mărfurile aflate în regim suspensiv de accize 
 

În Jurnalul Oficial nr. L 66 din 11 martie 2016 a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2016/323 de stabilire a unor norme detaliate referitoare la cooperarea și schimbul de informații între 
statele membre în ceea ce privește mărfurile aflate în regim suspensiv de accize în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 389/2012 al Consiliului. 
 

În sensul cooperării și al schimbului de informații între statele membre referitor la mărfurile aflate în 
regim suspensiv de accize, regulamentul stabilește norme detaliate privind următoarele aspecte:  
(a) structura și conținutul documentelor de asistență administrativă reciprocă schimbate prin intermediul 
sistemului informatizat menționat la art. 2 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 389/2012 în sensul art. 8, 
15 și 16 din respectivul regulament; (b) structura și conținutul comunicărilor de raportare privind acțiu-
nile de monitorizare întreprinse ca urmare a cooperării la cerere sau a comunicării opționale de 
informații; (c) normele și procedurile care trebuie utilizate de autoritățile competente care fac schimb de 
documente de asistență administrativă reciprocă; (d) structura și conținutul documentelor alternative de 
asistență administrativă reciprocă, precum și normele și procedurile referitoare la utilizarea acestora. 
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Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

MADR propune măsuri de eficientizare a procesului de descentralizare 

 
    

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. 

Noi norme de aplicare pentru dispoziții din Legea sănătății 
 

Ministerul Sănătății a publicat pe data de 11 martie un proiect de ordin 
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 699 pct. 19 și art. 
804 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.  

Conform instrumentului de motivare, proiect de ordin prevede obligația deținătorilor de autorizații de 
punere pe piață/reprezentanților de a asigura permanent punerea pe piață a cantităților din medica-
mentele autorizate, cu excepția situațiilor apărute ca urmare a unor probleme de fabricație/calitate/ 
siguranță, care să permită continuitatea livrărilor, astfel încât pe baza contractelor încheiate cu 
distribuitorii angro prin care se realizează distribuția angro a medicamentelor respective să poată 
răspunde oricărei comenzi justificate înregistrate din partea unităților sanitare cu paturi sau a altor 
unități care derulează programe naționale de sănătate sau care eliberează medicamente către 
populație. Distribuitorii angro au obligația, în baza contractelor încheiate, de a se aproviziona perma-
nent cu medicamente, respectiv de a-și constitui stocuri asiguratoare care sa permită continuitatea 
punerii pe piață a medicamentelor și de a le livra în maximum 24 de ore de la primirea oricărei comenzi 
justificate primite de la unitățile sanitare cu paturi sau a altor unități care derulează programe naționale 
de sănătate sau care eliberează medicamente către populație. 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: propuneri@ms.ro, până la data adoptării de către Guvern. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a publicat pe 
data de 8 martie un proiect de ordonanță de urgență privind modificarea 
și completarea Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, precum și 
unele măsuri de eficientizare a procesului de descentralizare. 

Conform instrumentului de motivare, se propune: 
 clarificarea etapelor procesului de descentralizare, în special a etapei de organizare a fazei-pilot 
pentru testarea competențelor şi evaluării impactului soluţiilor propuse pentru descentralizarea com-
petenţelor; pentru stimularea asocierii unităților administrativ-teritoriale în asociații de dezvoltare 
intercomunitară, în proiectul propus, se oferă posibilitatea ca pe lângă resursele financiare alocate 
din bugetul de stat, programele naționale să fie finanțate și din alte surse, prin bugetul MDRAP; 
 proiectul prevede ca ministerele implicate în procesul de descentralizare să precizeze inclusiv 
categoria de competență (exclusivă, partajată sau delegată) care urmează a fi descentralizată;  
 se abrogă prevederile referitoare la finanțarea autorităților administrației publice locale, în 
vederea evitării paralelismului legislativ cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; 
 se introduc sancțiuni cu privire la nerespectarea standardelor de calitate și a standardelor de 
cost de către autoritățile administrației publice locale și se reglementează termene pentru 
elaborarea standardelor de calitate și a standardelor de cost. 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: iulia.matei@mdrap.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicare. 

http://www.legalis.ro/
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Legea deșeurilor propusă spre modificare 

 
 
  Ministerul Economiei a publicat pe data de 3 martie un proiect de 

ordonanță de urgență privind reglementarea unor măsuri necesare 
rezolvării problemelor de mediu aflate în procedură de infringement. 

Conform instrumentului de motivare, scopul ordonanței îl constituie crearea mijlocului legal de 
protejare a bugetului de stat prin luarea de măsuri de protecție a mediului menite să remedieze factorii 
de mediu prin aducerea acestora în limitele admise. 
 
Este necesar să fie creat și implementat mecanismul optim pentru diminuarea prejudiciilor la care este 
expus statul roman prin plata de amenzi și penalități de întârziere. 
  
Ținând cont că este necesară reglementarea imediată unor astfel de situații, pentru ca statul român, 
obligat la conformare potrivit deciziilor de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene, să poată 
întreprinde demersurile necesare realizării investițiilor pentru conformarea la mediu. 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: legislativ@cultura.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicare. 

Ministerul Mediului a publicat pe data de 8 martie un proiect de lege 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/ 2011 privind regimul 
deșeurilor. 

Conform instrumentului de motivare, proiectul transpune prevederile Directivei 2008/98/CE, precum 
și prevederile Directivei (UE) 2015/1127. Ca urmarea transpunerii incomplete a Directivei 2008/98/CE, 
Comisia Europeană a transmis scrisoarea de punere în întârziere. În data de 13 ianuarie 2016 Comisia 
Europeană a transmis o adresă prin care informa că România are ca termen de modificare și completare 
a Legii nr 211/2011 privind regimul deșeurilor până la data de 11.04.2016. 
 
Directiva 2008/98/CE are scopul de a contribui la realizarea, în Uniunea Europeană, a obiectivului „o 
societate a reciclării”, urmărind evitarea generării de deşeuri şi utilizarea deşeurilor ca resursă. În 
special, cel de-al şaselea Program comunitar de acţiune pentru mediu semnalează necesitatea unor 
măsuri care să asigure separarea la sursă, colectarea şi reciclarea fluxurilor de deşeuri prioritare. 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: deseuri@mmediu.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicare. 
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Doar în Magazinul online BECKSHOP >>>>>> 

 
 

Ghid de cercetare penală 

Noul îndrumar practic de procedură penală „nouă” 

Ediţia 4 aduce numeroase elemente noi, unele de 
mare complexitate. Sunt prezentate soluţiile juris-
prudenţiale pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie (hotărâri preliminare pentru dezlegarea unor 
probleme de drept sau recursuri în interesul legii) 
sau de Curtea Constituţională, precum şi jurispru-
denţa recentă a instanţelor naţionale în interpreta-
rea şi aplicarea noilor coduri penale. 
 
Formularele şi modelele  
Inspirate din practica judiciară a organelor de cer-
cetare penală ale Poliţiei şi Parchetului, acestea 
reprezintă un punct de plecare pentru practicieni. 
Cu siguranţă, pot fi îmbunătăţite, modificate şi 
adaptate specificului activităţii fiecărei unităţi de 
poliţie şi parchet. Se poate considera că nu există 
un formular/model perfect pentru întocmirea unui 
act, legea prevăzând doar elementele obligatorii pe 
care acesta trebuie să le cuprindă, precum şi forma 
acestuia. 
 

Vă dorim lectură plăcută 

 
 

 

Ghid de cercetare penală. Conform noilor coduri. Ediția 4 
Mirel Dumitru 
 
Editura C.H. Beck, 2016 
 
 

 

http://www.legalis.ro/
http://www.beckshop.ro/ghid_de_cercetare_penala_conform_noilor_coduri_editia_4-p7125.html
http://www.beckshop.ro/recuperarea_creantelor_prin_procedura_insolventei-p7010.html
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Tutoriale Legalis® 

Deschide un cont Legalis pe www.legalis.ro  
și află cum poți accesa chiar azi volumul 

„Călăuza juristului. Cereri și acțiuni în justiție. Ediție online, martie 2016” 
 

EXCLUSIV ÎN LEGALIS - Călăuza juristului. Cereri și acțiuni în justiție. Ediție online, martie 2016 
  

Peste 100 de modele de cereri și acțiuni, grupate pe domenii de drept. Fiecare capitol al acestei ediții 
disponibilă exclusiv online, în Legalis, oferă informații actualizate despre legislația și jurisprudența nouă 
aplicabilă fiecărui document și domeniu abordat.  
 

„Călăuza juristului s-a dorit a fi, încă de la prima sa 
apariţie, în anul 1956, o punte de legătură între teorie şi 
practică. Eminentul profesor Tudor Popescu împreună 
cu discipolul său, profesorul Dumitru Florescu, reputat 
jurist şi făuritor de cărţi, au reuşit să realizeze, în câteva 
sute de pagini, un ghid prin labirintul de legi şi proceduri 
pentru cei aflaţi la început de drum în profesia de jurist. 
 În anul 2004 Editura C.H. Beck a reluat publicarea 
acestei lucrări sub coordonarea dlui profesor Dumitru 
Petre Andreiu D. Florescu, pentru ca în 2014 să publicăm 
a 5-a ediție, sub forma unui prim HandBook pentru piaţa 
de carte din România. Din păcate această ultimă ediție a 
apărut imediat după trecerea în neființă a dlui Florescu 
care însă a lăsat drept succesor un reputat om de drept, 
dl judecător dr. Ion Popa.  
 Ne bucurăm să putem continua această lucrare de o 
deosebită valoare practică, in memoria profesorului 
Florescu și în beneficiul viitoarelor generații de juriști.” 
 

Oana Dimitriu, Redactor-șef, Editura C.H. Beck 
 

Ediția online a avut în vedere: 

 republicarea Codului de procedură civilă 

 deciziile de neconstituţionalitate ale Curţii Constituţionale privind dispoziţiile din Codul civil 
şi cel de procedură civilă, 

 Deciziile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţate pentru dezlegarea unor chestiuni de 
drept, cu referire la dispoziţiile din Codul civil şi Codul de procedură civilă 

 Recursurile în interesul legii pronunţate cu referire la dispoziţiile din Codul civil şi Codul de 
procedură civilă 

 jurisprudenţa  nouă 

 intrarea în vigoare a noului Cod fiscal şi a celui de procedură fiscală. 
   

 

http://www.legalis.ro/creeazacont/
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