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Condițiile de acordare a concediului pentru creşterea 
copilului s-au modificat 

În M.Of. nr. 304 din 20 aprilie 2016 a fost publicată Legea nr. 66/2016 
pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 111/2010 privind 
concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. 

 
Principalele prevederi 

 care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni 
venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din 
activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit 
prevederilor Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în 
continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea 
copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, 
precum şi de o indemnizaţie lunară; 

 indemnizaţia lunară se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate 
în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului şi nu poate fi mai 
mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată; 

 veniturile din salarii şi asimilate salariilor, din activităţi independente şi din activităţi 
agricole, silvicultură şi piscicultură sunt cele definite la art. 67, art. 76 alin. (1) şi (2) şi 
art. 103 din Legea nr. 227/2015, şi reprezintă valoarea obţinută după aplicarea cotei de 
impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform legii, corespunzător fiecărei 
categorii de venit; 

 nivelul indemnizaţiei lunare se majorează cu 85% din cuantumul salariului minim brut 
pe ţară garantat în plată pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi 
sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere; 

 persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul 
pentru creşterea copilului obţin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 au dreptul la 
un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizaţiei; 

 pentru persoanele care obţin venituri supuse impozitului potrivit art. 3, cu cel puţin 60 
de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul 
copilului cu handicap, acordarea stimulentului de inserţie se prelungeşte astfel:  
a) până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;  
b) până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap, fără 

a beneficia în această perioadă de prevederile art. 31; 
 de indemnizaţia lunară şi stimulentul de inserţie prevăzute de prezenta ordonanţă de 

urgenţă beneficiază oricare dintre părinţii fireşti ai copilului, dacă îndeplineşte condiţiile 
de acordare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; 

 pentru persoanele care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de 
concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, de concediul fără plată sau de 
stimulentul de inserţie reglementate de O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, modificările aduse prin prezenta 
lege se aplică după cum urmează: 
a) pentru persoanele care se află în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de 

până la un an sau în plata stimulentului de inserţie, precum şi pentru cele aflate în 
concediu fără plată pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, modificarea 
opţiunii se realizează pe bază de cerere şi acte doveditoare privind suspendarea 
realizării de venituri supuse impozitului, pentru perioada rămasă până la împlinirea 
de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap; 
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b) pentru persoanele care se află în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de 
până la 2 ani, modificarea cuantumului indemnizaţiei lunare aferente se realizează 
din oficiu, pe baza documentelor care au stat la baza acordării dreptului; 

c) pentru persoanele aflate în plata stimulentului de inserţie, indiferent de opţiunea de 
concediu exprimată iniţial, şi care nu se află în situaţia prevăzută la lit. a), prelungirea 
perioadei de acordare a stimulentului până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 
ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap, se face din oficiu. 

 în termen de 60 de zile de la publicare Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
O.U.G. nr. 111/2010 se modifică în mod corespunzător; 

 legea intră în vigoare la data de 1 iulie 2016; 
 O.U.G. nr. 111/2010 se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se 

textelor o nouă numerotare. 

Carta persoanei fizice supuse verificării situației fiscale personale a fost publicată 

În M.Of. nr. 292 din 18 aprilie 2016 a fost publicat Ordinul nr. 
1162/2016 privind aprobarea Cartei drepturilor și obligațiilor 
persoanei fizice supuse verificării situației fiscale personale. 

Principalele prevederi 

 verificarea situației fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit, 
prevăzută la art. 138 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, 
reprezintă ansamblul activităților desfășurate de organul fiscal central având ca obiect 
examinarea totalității drepturilor și a obligațiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de 
trezorerie și a altor elemente relevante pentru stabilirea situației fiscale reale a persoanei 
fizice verificate; 

 În scopul efectuării acestor activități organul fiscal central va proceda, în principal, la: 
a) solicitarea, în condițiile legii, de informații de la autorități și instituții publice; 
b) analiza tuturor informațiilor, documentelor și a altor mijloace de probă referitoare la 

situația fiscală a persoanei fizice verificate; 
c) confruntarea informațiilor obținute prin administrarea mijloacelor de probă cu cele din 

declarațiile fiscale depuse, conform legii, de persoana verificată sau, după caz, de 
plătitorii de venit ori terțe persoane; 

d) solicitarea, în condițiile legii, de informații, clarificări, explicații, documente și alte 
asemenea mijloace de probă de la persoana fizică verificată și/sau de la persoane cu 
care aceasta a avut ori are raporturi economice sau juridice; 

e) discutarea constatărilor organului fiscal central cu persoana fizică verificată și/sau cu 
împuterniciții acesteia; 

f) stabilirea, dacă este cazul, a bazei de impozitare, ajustată pe fiecare categorie de venit, 
prin utilizarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor, aprobate prin OPANAF nr. 
3733/2015 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor și a 
procedurii de aplicare a acestora, precum și a obligațiilor fiscale corespunzătoare 
acesteia; 

g) dispunerea măsurilor asigurătorii, în condițiile legii. 
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Legea insolvenței a fost modificată 

În M.Of. nr. 295 din 19 aprilie 2016 a fost publicată Legea nr. 62/2016 
pentru completarea art. 75 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 

 
Principalele prevederi 

 suspendarea de drept a tuturor acţiunilor judiciare, extrajudiciare sau măsurile de 
executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului de la data 
deschiderii procedurii nu afectează nici procedurile extrajudiciare aflate pe rolul 
comisiilor sportive din cadrul federațiilor sportive care funcționează potrivit Legii 
educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, având 
ca obiect denunțarea unilaterală a contractelor individuale de muncă sau convențiilor 
civile ale sportivilor și sancțiuni sportive aplicabile în această situație sau orice alte litigii 
având ca obiect dreptul sportivului de a participa la competiție. 

 
 

Noi măsuri privind pericolele de accident major 

În M.Of. nr. 290 din 18 aprilie 2016 a fost publicată Legea nr. 59/2016 
privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt 
implicate substanțe periculoase. 

 
Principalele prevederi 

 legea reglementează măsuri pentru prevenirea accidentelor majore în care sunt 
implicate substanțe periculoase, precum și pentru limitarea consecințelor acestora 
asupra sănătății umane și asupra mediului, pentru asigurarea unui nivel ridicat de 
protecție pe întreg teritoriul național, într-o manieră consecventă și eficace; 

 prevederile legii nu aduc atingere dispozițiilor privind protecția civilă, respectiv 
securitatea și sănătatea în muncă; 

 sunt incluse în domeniul de aplicare a prevederilor prezentei legi:  

a) depozitarea subterană pe întreg teritoriu, cu excepția zonelor offshore, a gazului 
în straturi naturale, acvifere, cavități saline și mine dezafectate; și  
b) operațiunile de prelucrare chimică și termică și depozitarea aferentă acestor 
operațiuni, care implică substanțe periculoase, precum și instalațiile funcționale de 
eliminare a sterilului, inclusiv bazine de decantare sau baraje care conțin substanțe 
periculoase. 
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  Decizie de neconstituționalitate admisă privind NCPP 

În M.Of. nr. 305 din 21 aprilie 2016 a fost publicată Decizia Curții 
Constituționale nr. 44 din 16 februarie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. (3) lit. d) din Codul de 
procedură penală şi ale art. 125 alin. (3) din Codul penal. 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată, 
din oficiu, de instanţa de Judecătoria Chişineu-Criş şi constată că dispoziţiile art. 399 alin. (3) 
lit. d) din Codul de procedură penală sunt constituţionale în măsura în care se referă numai la 
măsurile educative neprivative de libertate. 

În M.Of. nr. 308 din 15 aprilie 2016 a fost publicată Decizia Curții 
Constituționale nr. 151 din 17 martie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 460/2003 privind 
exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi 
Chimiştilor în sistemul sanitar din România. 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi 
constată că sintagmele „care au titlul de doctor în ştiinţe” şi „până la vârsta de 65 de ani, 
femeile, şi de 70 de ani, bărbaţii”, cuprinse în textul art. 6 din Legea nr. 460/2003 privind 
exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţio-
narea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România, sunt 
constituţionale în măsura în care se aplică doar biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor din 
sistemul sanitar care solicită continuarea activităţii profesionale în unităţile sanitare publice. 

Decizie de neconstituționalitate admisă privind Ordinul Biochimiştilor, 
Biologilor şi Chimiştilor 
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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 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 78/2014 privind reglemen-
tarea activităţii de voluntariat în România 

 Propunere legislativă privind procedura interpretării actelor normative 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi  

 Proiect de Lege pentru abrogarea art. 120 din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de 
credit şi adecvarea capitalului 

 Proiect de Lege pentru completarea art. 51 alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind 
protejarea monumentelor istorice 

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

 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Insulei Man privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 4 
noiembrie 2015 

 

Procesul legislativ la Senat 
 

Proiecte de lege înscrise pe ordinea de zi 

 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 286/2009 - Codul Penal cu 
infracţiunea de „Înşelăciune privind date sau caracteristici ale vehiculelor” 

 Propunere legislativă pentru completarea Legii societăţilor nr. 31/1990 

 Propunere legislativă pentru modificarea art. 96 din Legea nr. 254/2013 privind execu-
tarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în 
cursul procesului penal 

Proiecte de lege în curs de dezbatere 

 Proiect de lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 11/2016 privind stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale 

 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul public de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

 Propunere legislativă pentru taxarea poluării produsă de autovehiculele utilizate în 
România 

 Proiect de lege privind aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei 
din 5 iulie 1890, semnată la Bruxelles, privind înfiinţarea unei Uniuni Internaţionale 
pentru publicarea tarifelor vamale, precum şi a Protocolului de la Bruxelles din 16 
decembrie 1949, prin care se modifică Convenţia privind înfiinţarea Uniunii 
Internaţionale pentru publicarea tarifelor vamale din 5 iulie 1890  
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Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Data semnării Acordului de la Paris în temeiul Convenției ONU asupra schimbărilor climatic stabilită 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 103 din 19 aprilie 2016 a fost publicată Decizia (UE) 2016/590 privind semnarea, în 
numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Organizației 
Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice. 
 

Prin această decizie se aprobă semnarea, în numele Uniunii, a Acordului de la Paris în temeiul 
Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice. Semnarea va avea loc 
la New York la 22 aprilie 2016 sau la cea mai apropiată dată ulterioară acesteia. Acordul este deschis 
spre semnare la sediul ONU de la New York în perioada 22 aprilie 2016 - 21 aprilie 2017. Acordul este 
conform cu obiectivele de mediu ale Uniunii, astfel cum sunt prevăzute la art. 191 din tratat, și anume 
conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului; protecția sănătății umane; precum și 
promovarea pe plan internațional a unor măsuri care vizează identificarea de soluții la problemele de 
mediu existente la scară regională sau mondială și, în special, combaterea schimbărilor climatice. 
 
Regulamentul EURES a fost publicat 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 107 din 22 aprilie 2016 a fost publicat Regulamentul (UE) 2016/589 privind o 
rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de 
mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 
492/2011 și (UE) nr. 1296/2013 (Text cu relevanță pentru SEE). 
 

Regulamentul stabilește un cadru de cooperare pentru a facilita exercitarea libertății de circulație a 
lucrătorilor în cadrul Uniunii, în conformitate cu articolul 45 din TFUE, prin stabilirea principiilor și 
normelor privind:  

(a) organizarea rețelei EURES dintre Comisie și statele membre;  
(b) cooperarea dintre statele membre și Comisie cu privire la schimbul de date relevante și 

disponibile privind locurile de muncă vacante, cererile de locuri de muncă și CV-urile;  
(c) măsurile adoptate de către și între statele membre pentru a realiza un echilibru între cerere și 

ofertă pe piața forței de muncă, în vederea atingerii unui nivel ridicat de ocupare a forței de 
muncă de calitate;  

(d) funcționarea rețelei EURES, inclusiv cooperarea cu partenerii sociali și implicarea altor actori;  
(e) serviciile de asistență pentru mobilitate legate de funcționarea rețelei EURES care sunt furnizate 

lucrătorilor și angajatorilor, promovând astfel și mobilitatea în condiții echitabile;  
(f) promovarea rețelei EURES la nivelul Uniunii prin măsuri de comunicare eficientă întreprinse de 

Comisie și de statele membre. 
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Jurisprudență europeană 

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

 
În Jurnalul Oficial C 136 din 18 aprilie 2016 a fost publicată ultima publicație CJUE.  

 
 

Jurisprudenţă europeană 
 

 Hotărârea în cauza C-377/14 - Ernst Georg Radlinger şi Helena Radlingerová/Finway a.s  
 

Curtea constată că obligația instanței naționale de a examina din oficiu respectarea normelor 
dreptului Uniunii în materia protecției consumatorilor se aplică procedurilor de insolvență. În 
temeiul acestei obligații, instanța națională este obligată de asemenea să verifice dacă informațiile 
care trebuie menționate în contractele de credit pentru consum au fost indicate în mod clar și concis. 
 

 

 

 
 

 

Mini-Parlamentarium Berlin > procedură de selecție pe bază de calificări și probe pentru constituirea 
unei liste de candidați eligibili pentru postul de șef de unitate (AD 9). Anunțul a fost publicat în 
Jurnalul Oficial nr. C 140A din 21 aprilie 2016. 

Condiții: Înainte de a candida, trebuie să citiți cu atenție Ghidul candidaților anexat la anunțul de 
concurs. Ghidul, care face parte integrantă din anunțul de recrutare, vă ajută să înțelegeți regulile afe-
rente procedurilor și modalitățile de înscriere. PE insistă îndeosebi asupra capacității candidaților de a 
soluționa probleme de natură diferită și deseori complexe, de a reacționa rapid la modificarea circum-
stanțelor și de a comunica cu eficacitate. Candidații trebuie să dea dovadă de spirit de inițiativă și de un 
nivel ridicat de motivație. Ei trebuie să fie capabili să desfășoare în mod periodic o activitate intensă, atât 
în mod independent, cât și în echipă, precum și să se adapteze la un mediu de lucru multicultural și 
multilingv. În fine, acest post presupune depunerea unui efort de perfecționare profesională pe toată 
durata carierei. Candidaților li se atrage atenția asupra faptului că acest post intră sub incidența 
regulamentului referitor la politica de mobilitate, adoptat de către Biroul PE la 29 martie 2004. 

Înscriere: Candidații trebuie să utilizeze formularul de candidatură (original sau copie) corespunzător 
acestui anunț de recrutare și inclus în prezentul Jurnal Oficial publicat de Oficiul pentru Publicații al 
Uniunii Europene. Candidații sunt invitați să citească cu atenție Ghidul adresat candidaților înainte de 
a completa formularul de candidatură. 

Termen pentru depunerea candidaturilor: Actul de candidatură și fotocopiile documentelor trebuie 
expediate prin corespondență recomandată, până cel târziu la 23 mai 2016 la următoarea adresa 
poștală: PARLEMENT EUROPÉEN / Unité concours – MON 04 S 010 / Procédure de sélection PE/190/S 
(trebuie indicat numărul de referință al procedurii de selecție) / 60 rue Wiertz / 1047 Bruxelles/Brussel 
/ BELGIQUE/BELGIË. Candidaturile trimise prin corespondență nerecomandată sau prin serviciul intern 
de poștă nu vor fi luate în considerare. Unitatea pentru concursuri și proceduri de selecție nu va 
accepta înmânarea directă a candidaturilor. 
 
 

Concursuri europene 
 

Înainte de a vă depune candidatura la oricare dintre posturile europene scoase la concurs, trebuie 
să cititi cu atenție Ghidul aplicabil concursurilor generale, publicat în Jurnalul Oficial nr. C 70 A din 
27 februarie 2015, precum și pe site-ul internet al EPSO.  
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Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

 
 
 
  

MDRAP propune actualizarea regulamentului general 
de urbanism 
 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a publicat pe 
data de 21 aprilie un proiect de hotărâre a Guvernului pentru modifica-
rea şi completarea H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului 
general de urbanism, republicată, cu modificările ulterioare. 

Conform instrumentului de motivare, prezentul act propune: 
 Actualizarea regulamentului general de urbanism în raport  cu legislaţia în vigoare în urbanism şi 
domeniile conexe, precum şi cu principiile de dezvoltare durabilă și cu tendințele actuale din 
domeniu la nivel european 
 Eliminarea prevederilor caduce sau care pot fi interpretate ca fiind problematice în raport cu 
principiile liberei concurențe, conform rezultatelor proiectului dintre Consiliul Concurentei, 
Guvernul României și OCDE privind „Analiza impactului concurenţial al legislaţiei în vigoare în 
sectoare cheie ale economiei româneşti”. 
 Modificarea anexei 2 „Norme metodologice privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării 
planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism”, în scopul 
îmbunătăţirii eficienţei și eficacității programului de finanţare aferent și transformării acestuia în 
program multianual, pentru ca fiecare u.a.t. să aibă predictibilitate în utilizarea fondurilor de la 
bugetul de stat pentru îndeplinirea obligațiilor legale.  
 
 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. 

Procedura de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul modificată 

Ministerul Transporturilor a publicat pe data de 20 aprilie un proiect 
de Ordinului ministrului transporturilor și al ministrului afacerilor 
interne pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului admi-
nistraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii 
nr. 108/368/2010 pentru aprobarea Procedurilor de suspendare a 
dreptului de utilizare a unui autovehicul prin reţinerea certificatului 
de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare. 

Conform instrumentului de motivare, a fost introdusă o Anexă care cuprinde Procedura privind 
modalitatea concretă prin care contravenientul face dovada îndeplinirii condiţiilor legale pentru 
continuarea transportului/deplasării, precum şi condiţiile necesare care trebuie îndeplinite pentru 
încetarea măsurii de imobilizare, în concordanță cu prevederile art. 13 alin. (4) din H.G. nr. 69/2012, cu 
modificările și completările ulterioare.  
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice pot fi 
trimise la adresa: consultare.publica@mt.ro, până la data 1.05.2016. 
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Decrete semnate 
 

 
 
  

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 67/2015 privind prorogarea 
termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 96/2002 privind 
acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de 
stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal 
de 4 ore; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului multilateral al autorităţilor 
competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare, semnat la Berlin la 29 
octombrie 2014. 

Decrete 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 
111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind achiziţiile publice verzi; 

http://www.legalis.ro/
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Doar în Magazinul online BECKSHOP >>>>>> 

 
 
 

Cartea de excepţii în procedura civilă 

Vă dorim lectură plăcută 

 

Autor: Alexandru Bleoancă, Alexandru-Paul Dimitriu, 

Andrei Iacuba, Ramona Paraschiv 

Cartea de excepţii în procedura civilă 

 

Editura C.H. Beck, 2016 

 

31 de excepţii de procedură sub lupa practicianului 

Puncte forte 

 31 de excepţii procesuale analizate 

 analiza fiecărei excepţii conţine explicaţii şi 
comentarii privind reglementarea, definiţia, 
invocarea, regimul juridic şi soluţionarea 

 o secţiune specială cuprinzând soluţii 
din jurisprudenţă, deosebit de utilă 
practicienilor 

 reunirea autorilor situaţi pe poziţii diferite 
în soluţionarea unui litigiu civil – magistraţi 
şi avocaţi 

 dublă abordare a materiei, din punct de 
vedere teoretic şi din punct de vedere 
practic 

 index alfabetic relevant 

 
 

http://www.beckshop.ro/cartea_de_exceptii_in_procedura_civila-p7152.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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Cărțile bune creează dependență! 
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InfoLEGALis reprezintă un instrument de lucru în care este realizată o 
selecție a noutăților legislative. 

 
Informațiile din acest material nu constituie asistență juridică în sensul 
Legii nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier 
juridic și nici al Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea 
profesiei de avocat, completată de Statutul profesiei de avocat.  
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