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Noi reglementări pentru aplicarea Legii privind executarea 
pedepselor și măsurilor privative de libertate 

În M.Of. nr. 271 din 11 aprilie 2016 a fost publicată H.G. nr. 157/2016 
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 
privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate 
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. 

 Principalele prevederi 

 Regulamentul menține cele patru regimuri de detenție: de maximă siguranță, închis, 
semideschis și deschis; 

 O nouă abordare față de prevederile în vigoare se regăsește în ceea ce privește schim-
barea regimului de executare,  încercând să răspundă, în acest fel, atât necesităţilor de 
încurajare a resocializării persoanelor condamnate, dar şi posibilităţii reale de a se 
efectua acest lucru; 

 Un aspect important reglementat este acela al  stabilirii regimului de executare însoțit 
de un program de resocializare adaptat fiecărui deţinut în parte. Astfel, în funcţie de 
durata condamnării, conduita, personalitatea, gradul de risc, vârsta, starea de sănătate, 
nevoile identificate şi posibilităţile de reintegrare socială ale persoanei condamnate, 
pentru fiecare în parte se propun diverse programe, care să urmărească, în principal, 
desfăşurarea de activităţi educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi 
asistenţă socială; instruirea şcolară; formarea profesională, derularea de activităţi 
productive; 

 Legea 254/2013 reglementează  posibilitatea recoltării probelor biologice prin metode 
non invazive a corpului deţinutului, în cazul în care există indicii că acesta a consumat 
substanţe stupefiante, alcool ori substanţe toxice sau a ingerat fără prescripţie medicală 
medicamente de natură a crea tulburări de comportament. Reglementarea acestei 
măsuri se regăseşte în legislaţia mai multor state europene. Regulamentul de aplicare a 
legii arată în detaliu modul în care se face recoltarea probelor biologice și consacră 
posibilitatea testării cu aparatul etilotest în vederea stabilirii consumului de alcool; 

 Introducerea posibilității audierii prin videoconferință în cazul în care un deținut se află 
în alt penitenciar decât penitenciarul în care se desfășoară a impus necesitatea detalierii 
în Regulament a procedurii de realizare; 

 Cheltuielile legate de achiziția, funcționarea și întreținerea instalațiilor necesare audierii 
prin videoconferință sunt suportate de către Ministerul Justiției și, după caz, Adminis-
trația Națională a Penitenciarelor; 

 Un alt element de noutate detaliat în acest Regulament face referire la supravegherea 
electronică la distanță, aceste sisteme utilizându-se pentru: 

 creşterea numărului de deţinuţi la activităţi productive, educative şi de asistenţă 
psihologică şi asistenţă socială, în condiţiile posibilităţii diversificării acestora; 

 creşterea numărului de persoane care pot fi recompensate cu permisiunea de ieşire 
din penitenciar, în vederea pregătirii reintegrării sociale a acestora; 

 folosirea eficientă a personalului; 

 cunoaşterea locului în care se află deţinutul la un moment dat; 

 depistarea cu uşurinţă şi în timp real a situaţiilor de nerespectare a traseelor de 
deplasare stabilite; 

 creşterea capacităţii de reacţie la acţiunile deţinuţilor de sustragere de la executarea 
pedepselor privative de libertate; 
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 În ceea ce priveşte dreptul de petiţionare şi dreptul la corespondenţă, Regulamentul 
prevede că în cazul exercitării drepturilor de petiţionare şi la corespondenţă, prin 
trimiteri poştale în alt regim decât cel simplu, cheltuielile sunt suportate în totalitate de 
către deţinuţi; 

 Deținuții au dreptul să efectueze, pe cheltuiala lor, convorbiri telefonice de la 
telefoanele instalate în incinta sectorului de deținere, cu cel mult 10 persoane din 
exteriorul penitenciarului, atât din țară, cât și din străinătate; 

 Regulamentul detaliază noul drept care poate fi exercitat de persoanele condamnate, 
respectiv dreptul la convorbiri on-line, stabilind categoriile de persoane condamnate, 
numărul şi durata convorbirilor on-line, precum şi modalitatea de acordare a acestora; 

 O altă noutate introdusă de Regulament se referă la munca în cadrul structurilor de 
economie socială, care se desfăşoară în baza unui contract individual de muncă pe 
durată determinată. Veniturile realizate de către deţinuţi pentru munca prestată în 
structurile de economie socială constituie venituri salariale şi se impozitează conform 
legislaţiei în vigoare; 

 deținuții vor avea  posibilitatea  de a se oferi voluntari şi de a presta o activitate în 
interesul comunităţii (de exemplu, la ridicarea de şcoli sau biserici); 

 Dispozițiile finale și tranzitorii cuprind referiri la inspecțiile și controalele efectuate în 
locurile de deținere, informarea autorităților cu privire la prezența persoanelor private 
de libertate în diferite zone din afara locului de deținere, măsurile determinate de 
supraaglomerare, abrogarea unor dispoziții, procedurile în curs de desfășurare 
și  termenele de aplicare; 

 Regulamentele de ordine interioară din toate locurile de detenție vor fi modificate după 
intrarea în vigoare a regulamentului adoptat. 

Noi proceduri și formulare fiscale aprobate 

În perioada 9-15 aprilie 2016 au fost publicate în Monitorul Oficial 
noi ordine ale Președintelui ANAF pentru modificarea unor 
proceduri și formulare fiscale, în conformitate cu noile coduri. 

NCF, NCPF și formulare 

 O.P.A.N.A.F. nr. 1154/2016 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor 
prevăzute la art. 7, 9 și 12 din O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru 
autovehicule, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri 
definitive și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare  (M.Of. nr. 274 din 
12 aprilie 2016) 

 O.P.A.N.A.F. nr. 1155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare 
masivă a unor acte administrative fiscale și procedurale (M.Of. nr. 274 din 12 aprilie 2016) 

 O.P.A.N.A.F. nr. 1164/2016 pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor 
debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor 
obligații, aprobată prin O.P.A.N.A.F. nr. 558/2016 (M.Of. nr. 274 din 12 aprilie 2016) 
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Modificări privind regulamentele Camerei Deputaților și Senatului 

În M.Of. nr. 279 din 13 aprilie 2016 a fost publicată Hotărârea nr. 
55/2016 privind modificarea şi completarea Regulamentului Senatului, 
iar în M.Of. nr. 277 din 12 aprilie 2016 a fost republicat Regulamentul 
Camerei Deputaților. 

 
Hotărârea nr. 55/2016 privind modificarea şi completarea Regulamentului Senatului 

Principalele prevederi 

 Votul prin bile se desfăşoară astfel: în sala de şedinţă se aşează două urne, una albă şi una 
neagră. Înainte de a începe votarea, preşedintele Senatului explică procedura şi semnifi-
caţia votului. După citirea numelui de către un secretar al Senatului, fiecare senator 
primeşte de la chestori două bile, una albă şi una neagră, pe care le introduce în cele două 
urne. Bila albă introdusă în urna albă şi bila neagră introdusă în urna neagră înseamnă vot 
„pentru”, iar bila albă introdusă în urna neagră şi bila neagră introdusă în urna albă 
înseamnă vot „contra”. Ambele bile introduse în urna neagră înseamnă „abţinere”; 

 Senatul are dreptul să ceară doar urmărirea penală a senatorilor care sunt sau au fost 
membri ai Guvernului; 

 În cazul în care preşedintele Senatului primeşte o solicitare a procurorului general al 
Parchetului de pe lângă ICCJ de a aproba o cerere de urmărire penală a unui senator 
care este membru al Guvernului, respectiva solicitare este adusă la cunoştinţa Biroului 
permanent al Senatului, de îndată. Biroul permanent al Senatului are obligaţia să ceară 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări să prezinte, în cel mult 5 zile, 
o primă evaluare a respectivei solicitări şi o estimare a timpului necesar pentru a realiza 
audierea senatorului şi pentru a studia documentele înaintate de procurorul general. Pe 
baza evaluării preliminare, Biroul permanent al Senatului va fixa un termen de depunere 
a raportului de către Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, termen 
care nu poate fi mai mare de 14 zile. Audierea senatorului care este membru al Guver-
nului este obligatorie, iar în cazul în care acesta refuză sau se află în imposibilitate 
obiectivă de a se prezenta în faţa comisiei, acest fapt trebuie consemnat în raportul 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări. În situaţia în care senatorul 
în cauză se află în imposibilitate obiectivă de a se prezenta la audiere, se va fixa un nou 
termen. Raportul comisiei se aprobă prin votul secret al majorităţii membrilor prezenţi. 
Rapoartele cu privire la cererea de începere a urmării penale se dezbat în plenul 
Senatului în cel mult 5 zile de la depunerea lor la Biroul permanent. 

 În cazul în care Senatul decide să ceară urmărirea penală, preşedintele Senatului va comu-
nica acest lucru procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie. Hotărârea Senatului va fi transmisă şi Preşedintelui României, pentru eventuala 
suspendare din funcţie a membrului Guvernului a cărui urmărire penală a fost cerută. 

 

Regulamentul Camerei Deputaților republicat 

Principalele prevederi 

 Republicat în temeiul art. II din Hotărârea Camerei Deputaților nr. 22/2016 privind 
modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților (Monitorul Oficial nr. 
208 din 21 martie 2016); Regulamentul Camerei Deputaților a fost aprobat prin Hotărârea 
Camerei Deputaților nr. 8/1994 și a mai fost republicat în Monitorul Oficial nr. 32 din 18 
ianuarie 2016 
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ICCJ și-a modificat Regulamentul de funcționare administrativă 

În M.Of. nr. 274 din 12 aprilie 2016 a fost publicată Hotărârea Colegiului 
de conducere al ICCJ nr. 9/2016 pentru modificarea şi completarea 
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

 Principalele prevederi 

 Președintele ICCJ sau un judecător anume desemnat de către acesta, prin ordin, verifică 
modul de punere în aplicare în cadrul Centrului Național de Interceptare 
a Comunicațiilor prevăzut de art. 8 alin. (2) din Legea SRI, cu modificările și completările 
ulterioare, a supravegherilor tehnice realizate de organele de urmărire penală. 
Verificarea se realizează semestrial sau ori de câte ori este nevoie, din oficiu. 

 Verificarea modului de punere în aplicare a supravegherilor tehnice se realizează prin: 
a) verificarea măsurilor generale care au ca scop asigurarea respectării dispozițiilor 
legale privind punerea în aplicare a supravegherilor tehnice realizate de organele de 
urmărire penală în cadrul Centrului Național de Interceptare a Comunicațiilor; 
b) verificarea, prin sondaj, a respectării dispozițiilor legale privind punerea în 
aplicare a supravegherilor tehnice realizate de organele de urmărire penală în 
cadrul Centrului Național de Interceptare a Comunicațiilor. 

 au fost introduse modificări privind registrele care  se întocmesc și se păstrează pentru 
evidența activității Înaltei Curți de Casație și Justiție; 

 cauzele având ca obiect cererile, propunerile, plângerile sau contestațiile date prin lege 
în competența judecătorului de drepturi și libertăți se înregistrează în sistemul ECRIS ca 
dosare distincte; 

 planificarea de permanență se realizează pentru fiecare zi, pe materii, cel puțin lunar; 

 incidentele procedurale se soluționează, de regulă, în ziua în care au fost invocate; 

 în situația în care incidentele procedurale se referă la o parte din membrii completului 
de judecată, soluționarea acestora se va face de către un complet constituit prin 
includerea judecătorului sau a judecătorilor prevăzuți în planificarea de permanență de 
la termenul de judecată stabilit în cauză; 

 Dacă în cauză nu este stabilit termenul de judecată, soluționarea incidentelor 
procedurale se va face de către un complet constituit prin includerea judecătorului sau 
a judecătorilor prevăzuți în planificarea de permanență din ziua în care acestea au fost 
invocate; 

 după soluționarea incidentelor procedurale se constată incompatibilitatea unuia sau 
unora dintre membrii completului de judecată, întregirea completului se realizează prin 
participarea judecătorului sau a judecătorilor care au soluționat incidentele 
procedurale; 

 în caz de absență, compunerea completului de judecată se va realiza prin participarea 
judecătorilor din planificarea de permanență, întocmindu-se în acest sens un proces-
verbal; 

 hotărârile judecătorești pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție se 
tehnoredactează integral cu caractere Times New Roman 14, la distanță de un rând, cu 
alineate la început de paragraf și cu diacritice specifice limbii române. 
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CEDO: România a încălcat art. 6 §1 
și art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție 

În M.Of. nr. 279 din 13 aprilie 2016 a fost publicată Hotărârea CEDO din 
16 septembrie 2014 în cauza Uniunea Judeţeană a Cooperativelor de 
Consum Ilfov împotriva României. 

CEDO a hotărât: 

1. a fost încălcat art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie; 

2. hotărăşte că problema aplicării art. 41 din Convenţie nu se află în stare de judecată. În 

consecinţă, 

a) amână pronunţarea asupra acestei probleme în întregime; 

b) invită Guvernul şi reclamanta să îi adreseze în scris, în termen de şase luni de la data 

rămânerii definitive a hotărârii, în conformitate cu art. 44 §2 din Convenţie, 

observaţiile lor cu privire la această problemă şi în special să o informeze despre orice 

acord la care ar putea ajunge; 

c) amână procedura ulterioară şi delegă preşedintelui camerei sarcina de a da un termen 

după caz. 

 

 În M.Of. nr. 281 din 13 aprilie 2016 a fost publicată Hotărârea CEDO din 

6 octombrie 2015 în cauza Coniac împotriva României. 
 

CEDO a hotărât: 

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

4. hotărăște: 

(a) că statul pârât trebuie să plătească reclamantului, în termen de 3 luni de la data rămânerii 

definitive a hotărârii, în conformitate cu art. 44 §2 din Convenție, următoarele sume, care 

trebuie convertite în moneda statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plății: 

(i) 2.400 euro cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul moral, plus orice sumă ce poate fi 

datorată cu titlu de impozit; 

(ii) 3.000 euro pentru cheltuielile de judecată, plus orice sumă ce poate fi datorată de 

reclamant cu titlu de impozit; 

(b) că, de la expirarea termenului menționat 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. 
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  Decizie de neconstituționalitate admisă privind NCPP 

În M.Of. nr. 276 din 12 aprilie 2016 a fost publicată Decizia Curții 
Constituționale nr. 24 din 20 ianuarie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (6) din Codul de 
procedură penală. 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată 
direct de Avocatul Poporului şi a stabilit că: 

Soluţia legislativă cuprinsă în art. 250 alin. (6) din Codul de procedură penală care nu permite şi 
contestarea luării măsurii asigurătorii de către judecătorul de cameră preliminară ori de către 
instanţa de judecată este neconstituţională. 

În M.Of. nr. 286 din 15 aprilie 2016 a fost publicată Decizia Curții 
Constituționale nr. 34 din 9 februarie 2016 referitoare la excepția de 
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 43 din O.G. nr. 121/1998 privind 
răspunderea materială a militarilor. 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate şi a 
stabilit că: 

Sintagma „după epuizarea acestor căi de atac” din cuprinsul art. 43 din O.G. nr. 121/1998 
privind răspunderea materială a militarilor este neconstituțională. 

Decizie de neconstituționalitate admisă privind 
răspunderea materială a militarilor 
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Procesul legislativ la Camera Deputaţilor 

Proiecte de lege înregistrate în lucru la comisiile permanente  

 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2016 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului  

 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 

 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi  

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice 

  Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de dietetician 

 Proiect de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole şi forestiere 

 Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

Proiecte de lege înregistrate în lucru la comisiile permanente 

 Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din 
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 269/2009 privind Codul penal 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul 
muncii 

 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi  

 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice 

 Proiect de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole şi forestiere 

 

Procesul legislativ la Senat 
 

Proiecte de lege înscrise pe ordinea de zi 

 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 17/1996 privind 
regimul armelor de foc şi al muniţiilor 

 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 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 Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă 
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Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Programul de lucru privind sistemele electronice prevăzute în Codul vamal UE a fost adoptat 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 99 din 15 aprilie 2016 a fost publicată Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/578 
de stabilire a programului de lucru referitor la dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice prevăzute în 
Codul vamal al Uniunii. 
 

Programul furnizează un instrument care sprijină aplicarea codului în ceea ce privește dezvoltarea și 
instalarea sistemelor electronice prevăzute în acesta.  
Scopul acestuia este, totodată, să precizeze perioadele în care se aplică măsurile tranzitorii până la 
instalarea sistemelor electronice noi sau modernizate, astfel cum se menționează în Regulamentul (UE) 
2015/2446, în Regulamentul delegat (UE) 2016/341 și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2015/2447. 
Programul de lucru stabilește următoarele „date de instalare” a sistemelor transeuropene și naționale: 
(a) data de începere a perioadei de instalare a sistemelor electronice, prin care se înțelege prima dată 
posibilă pentru punerea în funcțiune a sistemului electronic;  
(b) data de încheiere a perioadei de instalare a sistemelor electronice, prin care se înțelege:  

- data limită până la care sistemele trebuie să fie puse în funcțiune de către toate statele membre și 
utilizate de către toți operatorii economici;  
- data de încheiere a valabilității perioadei tranzitorii. 

 



 

   
Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral  
- în forme actualizate și consolidate -  în Biblioteca juridică online Legalis.ro. 

 

9 

Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

 
 
  MAE a elaborat un proiect privind ceremoniile oficiale 

 

Ministerul Afacerilor Externe a publicat pe data de 15 aprilie un proiect 
de lege privind ceremoniile oficiale. 

Conform instrumentului de motivare, lege stabileşte regimul juridic al ceremoniilor oficiale, 
precum și competențele autorităților și instituțiilor publice în organizarea activității de protocol. 
Legea stabileşte participarea la ceremonii oficiale a reprezentanților autorităților și/sau instituțiilor 
publice centrale și/sau locale, reprezentanți ai altor instituții de interes public, reprezentanți ai 
cultelor religioase recunoscute în România, şefii misiunilor diplomatice și ai reprezentanțelor 
organizațiilor internaționale acreditate în România, alte personalități române sau străine, potrivit 
ordinii de precădere. 
 
Potrivit legii, precăderea reprezintă ordinea demnităților și funcțiilor publice în cadrul ceremoniilor 
oficiale. Ordinea de precădere, în noua lege, se stabilește în funcție de modalitatea de constituire 
a autorității publice sau instituției publice, după cum acestea sunt alese, direct sau indirect, ori 
numite de o altă autoritate sau instituție publică. Totodată, la stabilirea ordinii de precădere se are 
în vedere și competența teritorială a autorității publice respective, centrală sau locală.  
 
Legea stabileşte modalitatea de organizarea și desfășurare a ceremoniilor oficiale la nivel naţional. 
Totodată, noua lege propune înființarea Consiliul Protocolului Național ca fiind un organism inter-
instituțional, fără personalitate juridică, responsabil cu elaborarea normelor privind organizarea și 
desfășurarea ceremoniilor oficiale și a ceremonialului acestora.  

 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice pot fi 
trimise la adresa: dp@mae.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicare. 

MDRAP actualizează situația unităților administrativ-teritoriale 

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat 
pe data de 11 aprilie un proiect de lege privind organizarea 
administrativă a teritoriului României. 

Conform instrumentului de motivare, prin promovarea acestui proiect de lege se realizează astfel o 
actualizare a situației numărului, denumirii și componenței unităților administrativ-teritoriale care va 
putea fi folosită în mod oficial, în special, în activitatea curentă a autorităților administrației publice 
centrale și locale.  
 
Elaborarea acestui proiect și concretizarea printr-o nouă lege a organizării administrative a teritoriului 
țării, ce reprezintă situația actuală a denumirilor și componenței unităților administrativ-teritoriale 
constituie o etapă tehnică premergătoare procesului de reorganizare administrativ-teritorială. 
 
 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. 

 

http://www.legalis.ro/
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Noi norme metodologice privind securitatea la incendiu elaborate 

    

Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe data de 11 aprilie un proiect 
de ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi 
autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă. 

Conform instrumentului de motivare, prin promovarea actului se urmăreşte: 

1. scăderea costurilor administrative necesare obţinerii avizelor şi autorizaţiilor de securitate la 
incendiu, prin reducerea documentelor care trebuie depuse în vederea eliberării acestor acte, fiind 
avute în vedere:  

a)  eliminarea din cuprinsul reglementării a raportului de expertiză;  
b) eliminarea documentaţiilor tehnice aferente instalaţiilor utilitare, cu excepţia celor de 

protecţie împotriva incendiilor, rămânând ca măsurile privind securitatea la incendiu 
corespunzătoare acestor instalaţii să fie cuprinse numai în scenariul de securitate la 
incendiu;  

c) reglementarea modului de emitere a avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu pentru 
intervenţii la construcţii autorizate, prin luarea în considerare doar a spaţiului supus 
lucrărilor respective. 

2. responsabilizarea proiectantului în ceea ce priveşte elaborarea documentaţiei tehnice în 
conformitate cu reglementările în vigoare pentru construcţiile noi, respectiv să cuprindă măsuri 
alternative, justificate tehnic, pentru lucrări de modificare şi/sau la schimbarea destinaţiei 
construcţiilor existente; 

3. eliminarea situaţiilor care au condus la blocaje sau la costuri suplimentare în obţinerea 
autorizaţiei de securitate la incendiu, pe bază de expertiză tehnică, după depăşirea termenului de 
6 luni de la punerea în funcţiune, chiar dacă erau îndeplinite măsurile impuse de reglementările în 
vigoare; 

4. reglementarea unor situaţii, reieşite din practică, care nu erau (suficient) acoperite de textele în 
vigoare, precum intervenţia asupra unei clădiri existente neautorizate din punct de vedere al 
securităţii la incendiu, în sensul că întreg obiectivul la care se execută lucrări de modificare şi/sau 
de schimbare a destinaţiei trebuie conformat la foc; 

5. armonizarea normelor metodologice cu noua legislaţie şi cu dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 
305/2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru 
construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, în sensul introducerii în 
metodologie a declaraţiei de performanţă ca document de certificare a performanţei la foc a 
produselor pentru construcţii; 

6. realizarea unui instrument de lucru facil pentru proiectanţi, prin includerea Metodologiei de 
elaborare a scenariilor de securitate la incendiu în acelaşi proiect de reglementare cu Normele 
metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, în 
contextual în care atributul întocmirii scenariilor de securitate la incendiu revine numai acestora. 

7. eliminarea posibilităţii întocmirii scenariilor de securitate la incendiu de către deţinătorii 
brevetului de pompier specialist, pentru categoriile de construcţii şi amenajări care nu intră sub 
incidenţa H.G. nr. 1739/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aspect care determină 
reducerea costurilor administrative care grevează activitatea operatorilor economici/instituţiilor. 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: legislatie@mai.gov.ro, în termen de 20 zile calendaristice de la publicare. 
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Dispoziții europene privind protecția victimelor infracțiunilor 
pe cale de a fi transpuse 

 
 
 
   

Ministerul Justiției a publicat pe data de 13 aprilie un proiect de lege 
privind unele măsuri pentru protecția victimelor infracțiunilor. 

Conform instrumentului de motivare, proiectul propune adoptarea unei legislații naționale de 
transpunere a Directivei 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, 
sprijinirea şi protecția victimelor criminalității şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a 
Consiliului. Astfel, este necesară modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de 
procedură penală, precum și a Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției 
victimelor infracțiunilor și a Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de 
mediator. 
 
Se solicită statelor membre ca, încă de la primul contact cu o autoritate, victimei unei infracțiuni să 
i se comunice datele de contact pentru comunicările ulterioare privind cauza sa, precum și 
serviciile de justiție reparatorie disponibile.  
 
Primul organ judiciar la care victima se prezintă, are obligația de a le aduce la cunoștința acesteia, 
se vor include şi informații privind dreptul de a apela la mediator, precum și informații privind 
autoritatea judiciară la care victima se va putea adresa pe viitor cu privire la cauza sa (spre 
exemplu, unitatea de poliție sau parchetul competent cu efectuarea urmăririi penale).  
 
Aceste prevederi vor fi interpretate corelat cu Codul de procedură penală, privind drepturile 
persoanei vătămate, care enumeră, printre altele, și dreptul acesteia de a fi informată cu privire la 
drepturile sale, dreptul de a consulta dosarul, în condițiile legii, dreptul de a fi informată, într-un 
termen rezonabil, cu privire la stadiul urmăririi penale, la cererea sa expresă, dreptul de a apela la 
un mediator, în cazurile permise de lege.    
 
Directiva mai impune statelor membre să permită victimelor să fie însoțite de o persoană aleasă 
de acestea cu ocazia primului contact cu o autoritate competentă, atunci când victima solicită 
acest lucru. Prevederea se adresează cazurilor în care, datorită impactului pe care infracțiunea îl 
are asupra acesteia, victima are nevoie de asistență pentru a se înțelege sau a se face înțeleasă.   
 
 Statele membre sunt de asemenea obligate să se asigure că victimele infracțiunilor primesc o 
confirmare scrisă a plângerii lor, care conține „elementele de bază ale infracțiunii respective”, și 
că, de asemenea, în cazul în care acestea nu înțeleg sau nu vorbesc limba oficială a statului 
membru respectiv, primesc această confirmare scrisă în limba pe care o înțeleg. 
 
De asemenea, conform standardelor directivei, în cazurile în care se recurge la servicii de justiție 
reparatorie (cum este, spre exemplu cazul medierii), pentru a se asigura caracterul echitabil și 
desfășurarea acestora în interesul victimelor infracțiunii, este necesar ca autorul să fi recunoscut 
faptele imputate,  proiectul propunând completarea corespunzătoare a Legii nr. 192/2009 privind 
medierea şi organizarea profesiei de mediator. 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: dean@just.ro, în termen de 20 zile calendaristice de la publicare. 

http://www.legalis.ro/
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Cereri de reexaminare și decrete semnate 
 

 
 
  

• Decret pentru promulgarea Legii 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; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 75 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind susținerea financiară a grupurilor de producători sau 
cooperativelor agricole de producători vitivinicoli care deţin şi exploatează plantaţii viticole cu soiuri 
nobile şi pentru încurajarea valorificării producţiei de vin; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe. 

Decrete 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 27/2015 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în 
domeniul serviciilor sociale; 
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Infracțiunile de evaziune fiscală. Ediția 2 

Vă dorim lectură plăcută 

 

Autor: Bogdan Vîrjan  

Infracțiunile de evaziune fiscală. Ediția 2 

 

Editura C.H. Beck, 2016 

 

Evaziunea fiscală analizată din perspectiva dreptului penal 

Despre ediția a 2-a 

Noua ediţie a lucrării apare la un interval 
de 5 ani de la ultima ediţie publicată, fiind 
necesară în primul rând datorită noii 
legislaţii penale – noul Cod penal şi noul 
Cod de procedură penală – precum și 
datorită dinamicii legislației în domeniu şi 
practicii judiciare aflate într-o continuă 
diversificare.  

Lucrarea îşi păstrează structura, fiind pus 
un accent deosebit pe aspecte contro-
versate de teorie şi practică judiciară şi, nu 
în ultimul rând, este realizată o analiză 
comparativă între actuala reglementare şi 
reglementările anterioare. 
 

http://www.legalis.ro/
http://www.beckshop.ro/infractiunile_de_evaziune_fiscala_editia_2-p7140.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/creeazacont/
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