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Legea drepturilor pacientului a suferit modificări 

În M.Of. nr. 247 din 4 aprilie 2016 a fost publicată Legea nr. 50/2016 
pentru modificarea art. 12 din Legea drepturilor pacientului nr. 
46/2003. 

 
Principalele prevederi 

 pacientul sau persoana desemnată în mod expres de acesta are dreptul să primească, la 

externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului, îngrijirilor 

acordate pe perioada spitalizării și, la cerere, o copie a înregistrărilor investigațiilor de înaltă 

performanță, o singură dată; 

 anterior se prevedea că doar pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, 

un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe 

perioada spitalizării. 
 

În M.Of. nr. 270 din 8 aprilie 2016 a fost publicată Hotărârea UNEJ nr. 
1/2016 privind modificarea şi completarea Statutului UNEJ şi al 
profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului 
Extraordinar al UNEJ nr. 19/2010. 

Principalele prevederi 

 alegerea preşedintelui şi a vicepreşedinţilor se face prin vot deschis de către toţi membrii 

Congresului, ţinând cont de rezultatul votului exprimat de către membrii Camerelor; 

 cel mai târziu cu 30 de zile anterior datei stabilite pentru organizarea Congresului, 

reprezentanţii Camerelor în Consiliului Uniunii îşi pot depune candidatura pentru ocuparea 

uneia dintre funcţiile de preşedinte sau vicepreşedinte al Uniunii; 

 data exactă de depunere a candidaturilor va fi stabilită prin hotărârea Consiliului de 

convocare a Congresului sau printr-o altă hotărâre a Consiliului;  

 candidatura va fi însoţită de curriculum vitae şi de platforma program a fiecărui candidat; 

 în termen de 5 zile de la expirarea termenului, toate candidaturile însoţite de documente 

vor fi transmise, spre informare, Camerelor şi vor fi publicate pe pagina de internet a 

Uniunii, la secţiunea destinată membrilor acesteia; 

 până la data stabilită pentru organizarea Congresului, toate Camerele vor organiza adunări 

generale extraordinare în cadrul cărora fiecare executor judecătoresc îşi va exprima, prin 

vot secret, opţiunea cu privire la candidaturile depuse; 

 în urma votului, delegaţii fiecărei Camere la Congres şi reprezentantul acesteia în Consiliul 

Uniunii vor acorda votul acestora candidatului pentru care şi-au exprimat votul majoritatea 

executorilor din cadrul Camerei din care aceştia fac parte. 

Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti a fost modificat 

http://www.legalis.ro/
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Noi proceduri și formulare fiscale aprobate 

În perioada 2-8 aprilie 2016 a fost publicat în Monitorul Oficial un ordin 
al Președintelui ANAF pentru modificarea unor proceduri și formulare 
fiscale, în conformitate cu noile coduri. 

Noi formulare 

 O.P.A.N.A.F. nr. 1110/2016 privind modificarea şi completarea O.P.A.N.A.F. nr. 3.622/2015 
pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozi-
tului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice (M.Of. nr. 257 din 
6 aprilie 2016). 

În M.Of. nr. 262 din 7 aprilie 2016 a fost publicată Hotărârea CEDO din 
15 septembrie 2015 în cauza Moinescu împotriva României. 

CEDO a hotărât: 

1. hotărăște că a fost încălcat art. 6 §1 din Convenție; 

2. hotărăște: a) că statul pârât trebuie să îi plătească reclamantului, în termen de trei luni de la 

data rămânerii definitivă a hotărârii, în conformitate cu art. 44 §2 din Convenție, suma de 3.000 

euro, care trebuie convertită în moneda statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plății, 

pentru prejudiciul moral; b) că, de la expirarea termenului menționat și până la efectuarea 

plății, această sumă trebuie majorată 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. 
 

CEDO: România a încălcat art. 6 §1 din Convenție 

În M.Of. nr. 258 din 6 aprilie 2016 a fost publicată Decizia ICCJ nr. 
1/2016 a Completului competent să judece recursul în interesul legii 
privind interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 86 din Codul 
de procedură penal. 

 
În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de procurorul general al Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie și, în consecință, stabilește că: 

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 86 din Codul de procedură penală: în cazul 
asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, 
societatea de asigurare are calitate de parte responsabilă civilmente şi are obligaţia de a repara 
singură prejudiciul cauzat prin infracţiune, în limitele stabilite în contractul de asigurare şi prin 
dispoziţiile legale privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă. 

RIL admis privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto 
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   RIL admis privind adispoziții din Codul muncii, Codul de procedură 

civilă și Legea insolvenței 
 

În M.Of. nr. 263 din 7 aprilie 2016 a fost publicată Decizia ICCJ nr. 
2/2016 a Completului competent să judece recursul în interesul legii 
privind interpretarea și aplicarea unitară unor dispoziții din Codul 
muncii, Codul de procedură civilă și Legea insolvenței. 

Principalele prevederi 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de Colegiul de conducere al Curții de 
Apel Suceava și, în consecință, stabilește că: 

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 279 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 privind Codul 
muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acţiunile privind reconsti-
tuirea vechimii în muncă, anterioare intrării în vigoare a Codului de procedură civilă actual/ 
acelaşi text de lege cu referire la art. 32 alin. (1) lit. b) şi art. 36 din Codul de procedură civilă, 
pentru acţiunile în reconstituirea vechimii în muncă, introduse de la momentul intrării în 
vigoare a actualului Cod de procedură civilă şi în continuare; art. 111 din Codul de procedură 
civilă din 1865 pentru acţiunile privind constatarea încadrării activităţii desfăşurate în grupele I 
şi a II-a de muncă introduse sub imperiul acestei reglementări/art. 35 cu referire la art. 32 alin. 
(1) lit. b) şi art. 36 din Codul de procedură civilă, pentru acelaşi tip de acţiuni, formulate după 
intrarea în vigoare a codului actual, în toate ipotezele, atunci când angajatorul nu mai există 
din punct de vedere juridic (lichidat, radiat), justifică legitimare procesuală pasivă casele 
teritoriale de pensii, în situaţia în care nu există documente primare. 

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 34 alin. (5) şi art. 40 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 
53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
referire la art. 18 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, în cazul existenţei 
documentelor primare, persoana interesată, care nu posedă dovezi privind vechimea în muncă 
sau activitatea desfăşurată în anumite grupe de muncă, are deschisă calea unei acţiuni în 
realizare – obligaţie de a face – având ca obiect obligarea deţinătorului de arhivă de a elibera 
adeverinţa constatatoare a vechimii în muncă/încadrării în grupele superioare de muncă. 

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. (1) din Codul de procedură civilă din 
1865/art. 32 alin. (1) lit. a) şi art. 56 alin. (1) din Codul de procedură civilă, respectiv a art. 136 
din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările 
ulterioare/art. 180 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, angajatorul desfiinţat în urma procedurilor de insolvenţă, finalizate cu radierea din 
registrele specifice, nu poate sta în judecată, neavând capacitate procesuală de folosinţă, iar 
fostul lichidator, chemat în judecată în nume  propriu, nu are calitate procesuală pasivă. 
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  Hotărâre prealabilă admisă privind pluralitățiile de infracțiuni 

În M.Of. nr. 251 din 5 aprilie 2016 a fost publicată Decizia ICCJ 
nr. 7/2016 a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în 
materie penală pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru interpre-
tarea art. 5 din Codul penal (Legea nr. 286/2009). 

Principalele prevederi 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de CA Bacău - Secția penală, cauze 
minori și familie şi a stabilit că: 

În aplicarea dispozițiilor art. 5 din Codul penal, în cazul pluralității de infracțiuni constând în 
săvârșirea unor infracțiuni anterior datei de 1 februarie 2014, respectiv a unor infracțiuni 
comise după intrarea în vigoare a noului Cod penal, pentru infracțiunile săvârșite anterior datei 
de 1 februarie 2014 se va aplica legea penală mai favorabilă – identificată ca fiind legea veche 
sau legea nouă –, iar pentru infracțiunile săvârșite sub imperiul legii penale noi, precum și 
pentru tratamentul sancționator al concursului de infracțiuni se va aplica legea nouă, conform 
art. 3 din Codul penal și art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 
286/2009 privind Codul penal. 

În M.Of. nr. 257 din 6 aprilie 2016 a fost publicată Decizia ICCJ nr. 
2/2016 a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 
pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru interpretarea art. 2 alin. (2) 
din O.U.G. nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru 
recuperarea reducerilor salariale. 

Principalele prevederi 

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

În interpretarea dispozițiilor art. 2 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2012 
privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, aprobată prin Legea 
nr. 182/2012, cu modificările ulterioare, salariile personalului din autoritățile și instituțiile 
publice finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în 
coordonarea Guvernului, ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației 
publice centrale și locale, precum și din cele aflate în coordonarea prim-ministrului și cele aflate 
sub controlul Parlamentului, se stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, 
de la data expirării perioadei de valabilitate prevăzută în contractul colectiv de muncă aflat în 
derulare la momentul intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2012 
privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, aprobată prin Legea 
nr. 182/2012, cu modificările ulterioare. 

Hotărâre prealabilă admisă privind măsuri 
pentru recuperarea reducerilor salariale 
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Procesul legislativ la Camera Deputaţilor 

Proiecte de lege înregistrate în lucru la comisiile permanente  

 Proiect de Lege pentru completarea art. 1 din Legea nr. 147/2000 privind reducerile 
acordate pensionarilor pentru transportul intern şi pentru completarea art. 23 din 
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap 

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

 Proiect de Lege pentru completarea art. 12 din O.U.G. nr. 104/2001 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române 

 Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea şi 
exploatarea jocurilor de noroc 

 Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 66/2015 privind prorogarea termenelor 
prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) şi art. 27 alin. (1) din Legea 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 

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

 Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 2/2016 pentru modificarea Legii nr. 
206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi 
inovare 

 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi  

 Propunere legislativă pentru completarea art. 382 din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul civil 

 Proiect de Lege pentru modificarea Legii concediului paternal nr. 210/1999 

Procesul legislativ la Senat 
 

Proiecte de lege înregistrate în curs de dezbatere 

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

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

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

http://www.legalis.ro/
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Procesul legislativ la Senat 
 

Proiecte de lege înregistrate în curs de dezbatere 

 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 modificarea art. 96 din Legea nr. 254/2013 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal 

 Propunere legislativă privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu 
caracter comunist şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor 
infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/1998 privind 
organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe 

 Propunere legislativă pentru modificarea art. unic al Legii nr. 376/2007 pentru 
modificarea alin. (2) al art. 1 din O.U.G. nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului 
Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului 
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Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Comisia a emis o recomandare privind aplicarea unor dispoziții din Tratatul Euratom 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 89 din 6 aprilie 2016 a fost publicată Recomandarea (Euratom) 2016/538 din 
4 aprilie 2016 privind aplicarea articolului 103 din Tratatul Euratom *notificată cu numărul C(2016) 
1168]. 
 

Prin „proiect de acord sau de convenție” în sensul art. 103 din tratat, ar trebui să se înțeleagă orice 
acord, indiferent de denumirea sa, care vizează aspecte acoperite de domeniul de aplicare al tratatului 
și care este negociat de către un stat membru. Proiectele de acorduri sau de convenții care modifică 
acorduri sau convenții existente încheiate între unul sau mai multe state membre și un stat terț, o 
organizație internațională sau un resortisant aparținând unui stat terț și care vizează aspecte 
acoperite de domeniul de aplicare al tratatului intră și ele în domeniul de aplicare al art. 103. Cu toate 
acestea, proiectele de acorduri sau de contracte privind aprovizionarea sau tratarea, prelucrarea sau 
formatarea minereurilor, a materiilor brute sau a materialelor fisionabile speciale, care urmează să fie 
încheiate între întreprinderi și care trebuie să fie comunicate Agenției de Aprovizionare a Euratom sau 
trebuie să-i fie înaintate spre încheiere în conformitate cu titlul II capitolul 6 din tratat, nu ar trebui să 
fie notificate Comisiei în temeiul art. 103. 
 

Jurisprudență europeană 

Jurisprudență europeană 

 Hotărârea Curții în cauzele conexate C-C-404/15 și C-659/15 PPU - Pál Aranyosi și Robert 
Căldăraru 

Executarea unui mandat european de arestare trebuie amânată dacă există un risc real de 
tratament inuman sau degradant din cauza condițiilor de detenție ale persoanei în cauză în 
statul membru emitent al mandatului. Dacă existența acestui risc nu poate fi înlăturată într-un 
termen rezonabil, autoritatea însărcinată cu executarea mandatului trebuie să decidă dacă este 
necesar să pună capăt procedurii de predare. 
 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

În Jurnalul Oficial nr. JO C 118 din 4 aprilie 2016 a fost publicată ultima publicație CJUE.  
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Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

 
 
  

Propuneri pentru prevenirea violenței în sport 
 

Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe data de 4 aprilie un proiect de 
lege pentru modificarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi comba-
terea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive. 

Conform instrumentului de motivare, intervențiile asupra Legii nr. 4/2008 vizează următoarele: 
 includerea reprezentanților ISU în cadrul comisiilor care verifică, înainte de începerea fiecărui 

sezon competițional, îndeplinirea condițiilor de siguranță de către arenele unde se desfășoară 

competiții sportive cu grad de risc; 

 flexibilizarea textului, astfel încât în cadrul comisiei să poată fi desemnați mai mulți repre-

zentanți ai Jandarmeriei Române și inspectoratelor pentru situații de urgență; 

 revizuirea rolului comisiei, în sensul indicării în concret a textelor legale care stabilesc obligații 

pentru organizatorul competiției/jocului sportiv respectiv reconsiderarea naturii observațiilor 

acesteia transmise federației de specialitate; astfel comisia va „sesiza” (față de situația actuală 

în care „propune”) federația de specialitate pentru aplicarea sancțiunilor incidente; 

 înăsprirea regimului sancționator aplicat pentru nerespectarea unor obligații; 

 înlocuirea sancțiunii suspendării dreptului de a organiza competiții și jocuri sportive pe teren 

propriu pentru o perioadă de la o lună la 6 luni, cu măsura administrativă a suspendării dreptului 

de a organiza jocuri sportive cu spectatori în arena respectivă sau interzicerea accesului specta-

torilor în anumite sectoare de tribună, pe o perioadă cuprinsă între 30 și 90 de zile, după caz.  

 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice pot fi 
trimise la adresa: legislatie@mai.gov.ro, în termen de 20 zile calendaristice de la publicare. 

MDRAP creează Registrul Electronic Naţional al Nomenclaturii Stradale 

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat 
pe data de 6 aprilie un proiect de hotărâre a Guvernului privind 
structura, organizarea şi funcţionarea registrului electronic naţional al 
nomenclaturilor stradale. 

Conform instrumentului de motivare, prin promovarea prezentului proiect de act normativ se 
urmăreşte crearea cadrului legal care să permită implementarea şi întreţinerea Registrului Electronic 
Naţional al Nomenclaturii Stradale (RENNS), care va contribui la creşterea calităţii serviciilor publice, 
reducerea duratei de livrare si simplificarea accesului cetățenilor la acestea. Promovarea proiectului va 
contribui la materializarea reglementărilor europene si naţionale cu privire la evidenţa adreselor 
administrative, prin intermediul unui sistem informatic care permite gestiunea, evidenţa şi consultarea la 
nivel naţional a nomenclaturii stradale. 
 
Se va realiza astfel standardizarea la nivel naţional a nomenclaturii stradale (denumiri artere si numere 
administrative, precum şi asigurarea accesului oricărei instituţii publice,  persoane juridice şi persoane 
fizice la un sistem unic de nomenclatură stradală.  
 

 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice pot fi 
trimise la adresa: iulia.matei@mdrap.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicare. 
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Noul proiect privind cadastrul şi publicitatea imobiliară 
pus în dezbatere publică 

    

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat pe 
data de 5 aprilie un proiect de lege a cadastrului și a cărții funciare. 

Conform instrumentului de motivare, proiectul legii cadastrului și cărții funciare se dorește a fi un 
instrument adecvat de modernizare a procedurii de înscriere a proprietății imobiliare de pe 
teritoriul României, prin care se urmăreşte, în principal, asigurarea acurateţei şi exactităţii 
informaţiilor privind proprietăţile imobiliare, securitatea drepturilor reale, transparenţa şi 
siguranţa sistemului de înregistrare a proprietăţilor imobiliare, stabilitatea socială, dezvoltarea 
economică şi încurajarea investiţiilor naţionale şi străine, dezvoltarea infrastructurii, alinierea cu 
celelalte sisteme de înregistrare a proprietăţilor din statele vecine, stabilirea unei baze de 
impozitare echitabile.  
 
Proiectul legii cadastrului și cărții funciare propune o viziune integratoare, incluzând într-un singur 
corpus normativ legislaţia specială și preluând normele incidente din actele normative superioare, 
precum Codurile civil, penal, de procedură civilă, penală, fiscală etc., legislaţia instituţiilor de credit 
şi societăţilor comerciale, cu privire la imobile etc.  
 
Structura propusă a noului act normativ de reglementare a sistemului de cadastru și de carte 
funciară are în vedere 7 titluri, structurate pe capitole, secțiuni și subsecțiuni conţinând 
reglementări cuprinzătoare, care să asigure obiectivul simplificării.  
 
Ca element de noutate, proiectul dedică câte un titlu special cadrului instituțional al sistemului 
integrat de cadastru și carte funciară, deschiderii cărților funciare care reprezintă o condiție 
fundamentală pentru existența și funcționarea sistemului, precum și răspunderii și sancțiunilor 
aferente sistemului integrat de cadastru și de carte funciară.  
 
Proiectul conține 7 titluri:  
 TITLUL I – Dispoziții generale  

 TITLUL II – Cadrul instituțional  

 TITLUL III – Componentele sistemului integrat de cadastru și de carte funciară  

 TITLUL IV – Deschiderea cărților funciare și înregistrarea în sistemul integrat  

 TITLUL V – Procedura de recepție și de înscriere ulterioară deschiderii cărții funciare  

 TITLUL VI - Răspundere și sancțiuni  

 TITLUL VII – Dispoziții finale și tranzitorii 

 
Adoptarea unei noi legi în domeniul cadastrului și a publicității imobiliare, care să înlocuiască 
Legea nr. 7/1996, reprezintă şi o condiţionalitate impusă României în cadrul negocierii cu Banca 
Mondială a Acordului de Împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare (BIRD), aferent celui de-al doilea împrumut pentru dezvoltare de politici (DPL 2). 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: dean@just.ro, până la data de 1.08.2015, inclusiv. 

http://www.legalis.ro/
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Prevederile europene privind precursorii de droguri propuse spre transpunere 

 
 
 
   

Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe data de 6 aprilie un proiect de 
lege privind precursorii de droguri. 

Conform instrumentului de motivare, proiectul de lege conține dispoziții care asigură aplicarea 
prevederilor europene privitoare, în principal, la următoarele: 
 înlocuirea termenului „autorizaţie” cu noțiunea de „licenţă” (în considerarea rectificărilor 

publicate în Jurnalul Oficial al UE în cursul anului 2015, cu privire la regulamentele europene 

precitate); în cazul „autorizațiilor de import” și a „autorizațiilor de export”, terminologia nu 

suferă modificări, acestea păstrându-se în continuare; 

 reglementarea posibilității de solicitare a introducerii pe lista a substanțelor neclasificate, de 

către Comisia Europeană, la solicitarea Agenției Naționale Antidrog (ANA), a unor noi astfel de 

substanțe; 

 posibilitatea ca ANA să poată solicita date şi informaţii relevante entităţilor publice sau private 

care deţin date utile în vederea verificării legitimităţii operaţiunilor cu precursori de droguri 

sau a realităţii datelor cuprinse în cererile formulate de operatorii sau utilizatorii de precursori 

de droguri; 

 limitarea perioadei de valabilitate a licenței la 3 ani; în vederea acordării unei noi licențe, 

titularul are obligația de a depune o solicitare în acest sens cu minim 30 de zile înaintea 

expirării perioadei pentru care a fost eliberată; 

 reglementarea perioadei de valabilitate a înregistrării speciale, aceasta fiind propusă a fi 

acordată pe o perioadă  nelimitată, cu certificarea la fiecare 3 ani a menţinerii condiţiilor 

pentru care a fost acordată; 

 aspecte legate de acordarea licenţelor şi înregistrărilor, precum și refuzul, suspendarea sau 

retragerea acestora; 

 obligațiile stabilite în sarcina persoanelor interesate în scopul desfășurării operațiunilor cu 

substanțe clasificate; 

 constituirea bazei de date europene în domeniul precursorilor de droguri precum și referitoare 

la desemnarea punctului de contact responsabil de introducerea datelor în acest sistem; 

 în privinţa precursorilor confiscaţi care nu pot fi valorificaţi sau a celor depreciaţi calitativ care 

se distrug, se are în vedere corelarea terminologică specifică regimului deşeurilor; 

 adaptarea dispozițiilor referitoare la infracţiuni în consonanță cu prevederile Legii nr. 

187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal etc. 

 
Elementele evidențiate anterior se disting față de actuala reglementare:  
O serie de aspecte conținute în prezent de O.U.G. nr. 121/2006 sunt preluate și în textul legii, însă 
cu adaptarea corespunzătoare a prevederilor la regulamentele europene incidente în materia 
precursorilor de droguri. 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: dj-international@mai.gov.ro, în termen de 20 zile calendaristice de la publicare. 
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Cereri de reexaminare și decrete semnate 
 

 
 
  

Decrete 

• Decretul privind reînvestirea în funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie a doamnei Laura 
Codruţa Kövesi pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 16 mai 2016; 

• Decretul privind numirea în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Electorale Permanente a domnului 
Marian Muhuleț; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 5/2014 privind unele măsuri 
pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie 
care afectează siguranţă rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi 
politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de 
stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul garantării; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura 
adopţiei, precum şi a altor acte normative; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de 
implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru 
implementarea altor acte normative; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt 
implicate substanţe periculoase. 

Cereri de reexaminare 

Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a trimis Parlamentului, vineri, 8 
aprilie, spre reexaminare, Legea privind supravegherea macroprudențială a 
sistemului financiar național. 

 

http://www.legalis.ro/
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Tratat de Cooperare judiciară internațională în materie penală 

Vă dorim lectură plăcută 

 

Autor: Alexandru Boroi (coord.), Ion Rusu, Minodora-

Ioana Rusu  

Tratat de Cooperare judiciară internațională în materie penală 

Editura C.H. Beck, 2016 

 

Lucrare complexă, concepută și redactată  
într-o manieră modernă 

Despre lucrare 

Concepută din necesitatea de a asigura pro-
priilor cetățeni și implicit organizării statale o 
securitate corespunzătoare, cooperarea judicia-
ră în materie penală între statele lumii a 
cunoscut o importantă evoluție începând cu cea 
de-a doua jumătate a secolului trecut.  

Examinarea apariției și evoluției în timp a acestei 
instituții evidențiază faptul că perfecționarea 
acesteia a fost determinată în mod evident de 
evoluția fără precedent a criminalității și, în 
special, a celei organizate transnaționale. 

Tratatul este structurat în douăsprezece titluri, în 
cadrul fiecăruia dintre acestea fiind examinat în 
profunzime tot ceea ce este legat de cooperarea 
în materie penală pentru înțelegerea și aplicarea 
corectă în practica judiciară a dispozițiilor 
instrumentelor judiciare europene, extrem de 
utile atât practicienilor, cât și mediului 
universitar. 
 

http://www.beckshop.ro/tratat_de_cooperare_judiciara_internationala_in_materie_penala-p7132.html
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„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 
 

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.  
 

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