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Legea dării în plată a fost publicată 

În M.Of. nr. 330 din 28 aprilie 2016 a fost publicată Legea nr. 77/2016 
privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin credite. 

 
Text integral 

Art. 1. (1) Prezenta lege se aplică raporturilor juridice dintre consumatori și instituțiile de credit, 
instituțiile financiare nebancare sau cesionarii creanțelor deținute asupra consumatorilor. 
(2) Consumatori sunt persoanele definite de Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind 
protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 
193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
(3) Dispozițiile prezentei legi se aplică și în cazul în care creanța creditorului izvorând dintr-un 
contract de credit este garantată cu fideiusiunea și/sau solidaritatea unuia sau mai multor 
codebitori sau coplătitori. 
(4) Prevederile prezentei legi nu se aplică creditelor acordate prin programul „Prima casă”, 
aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea 
implementării programului „Prima casă”, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
368/2009, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 2. Dispozițiile prezentei legi se coroborează cu dispozițiile Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale 
Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare, cu modificările și 
completările ulterioare, ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu 
modificările ulterioare, precum și cu celelalte dispoziții legale în vigoare. 

Art. 3. Prin derogare de la dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare, consumatorul are dreptul de a i se stinge datoriile izvorâte din 
contractele de credit cu tot cu accesorii, fără costuri suplimentare, prin darea în plată a 
imobilului ipotecat în favoarea creditorului, dacă în termenul prevăzut la art. 5 alin. (3) părțile 
contractului de credit nu ajung la un alt acord. 

Art. 4. (1) Pentru stingerea creanței izvorând dintr-un contract de credit și a accesoriilor sale 
prin dare în plată trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții: 
a) creditorul și consumatorul fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1), astfel cum 
acestea sunt definite de legislația specială; 
b) cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării, nu depășea echivalentul în lei al 
250.000 euro, sumă calculată la cursul de schimb publicat de către Banca Națională a României 
în ziua încheierii contractului de credit; 
c) creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziționa, construi, extinde, 
moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinație de locuință sau, indiferent de scopul 
pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puțin un imobil având destinația de locuință; 
d) consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracțiuni în 
legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi. 
(2) În situația în care executarea obligațiilor asumate prin contractul de credit a fost garantată 
cu două sau mai multe bunuri, în vederea aplicării procedurii prevăzute de prezenta lege 
debitorul va oferi în plată toate bunurile ipotecate în favoarea creditorului. 

Art. 5. (1) În vederea aplicării prezentei legi, consumatorul transmite creditorului, prin 
intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare prin 
care îl informează că a decis să îi transmită dreptul de proprietate asupra imobilului în 
vederea  
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vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar, detaliind și condițiile de 
admisibilitate a cererii, astfel cum sunt reglementate la art. 4. 
(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă și stabilirea unui interval orar, în două 
zile diferite, în care reprezentantul legal sau convențional al instituției de credit să se prezinte la 
un notar public propus de debitor în vederea încheierii actului translativ de proprietate, prin 
care se stinge orice datorie a debitorului, principal, dobânzi, penalități, izvorând din contractul 
de credit ipotecar, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi. 
(3) Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilită la un termen mai scurt de 30 de 
zile libere, perioadă în care se suspendă orice plată către creditor, precum și orice procedură 
judiciară sau extrajudiciară demarată de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile 
acestuia îndreptată împotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia. 
(4) Cu cel puțin 3 zile libere înainte de prima zi de convocare la notarul public, părțile transmit 
acestuia informațiile și înscrisurile necesare încheierii actului de dare în plată. 
(5) Toate costurile notariale și, după caz, ale executorului judecătoresc sau ale avocatului se 
suportă de către debitor. 

Art. 6. (1) De la data primirii notificării prevăzute la art. 5 se suspendă dreptul creditorului de a 
se îndrepta împotriva codebitorilor, precum și împotriva garanților personali sau ipotecari. 
(2) În situația admiterii definitive a contestației prevăzute la art. 7, creditorul poate demara sau, 
după caz, relua orice procedură judiciară sau extrajudiciară atât împotriva debitorului, cât și 
împotriva altor garanți personali sau ipotecari. 
(3) Demersurile prevăzute la art. 5 și art. 7-9 pot fi întreprinse și de codebitori, precum și de 
garanții personali sau ipotecari ai consumatorului principal, cu acordul acestuia sau al 
succesorilor săi. 
(4) Acțiunea în regres împotriva debitorului principal va putea fi formulată numai după stingerea 
integrală a datoriei izvorând din contractul de credit, în conformitate cu dispozițiile prezentei 
legi. 

Art. 7. (1) În termen de 10 zile de la data comunicării notificării emise în conformitate cu 
dispozițiile art. 5, creditorul poate contesta îndeplinirea condițiilor de admisibilitate a procedurii 
reglementate de prezenta lege. 
(2) Cererea se judecă în procedură de urgență, cu citarea părților, de judecătoria în circum-
scripția căreia domiciliază consumatorul. 
(3) Apelul împotriva hotărârii pronunțate în conformitate cu dispozițiile alin. (2) se depune de 
partea interesată în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicare și se judecă cu celeritate. 
(4) Până la soluționarea definitivă a contestației formulate de creditor se menține suspendarea 
oricărei plăți către acesta, precum și a oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate 
de creditor sau de persoanele care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului. 
(5) În situația în care se admite contestația formulată de creditor, părțile vor fi puse în situația 
anterioară îndeplinirii demersurilor prevăzute de prezenta lege. 
(6) În termen de 10 zile de la data respingerii definitive a contestației, creditorul are obligația să 
se prezinte, în conformitate cu notificarea prealabilă a debitorului, la notarul public indicat în 
cuprinsul acesteia. Dispozițiile art. 5 alin. (4) sunt aplicabile atât în vederea transmiterii informa-
țiilor și a înscrisurilor, cât și în vederea stabilirii datei exacte a semnării actului de dare în plată. 

Art. 8. (1) În situația în care creditorul nu se conformează dispozițiilor prevăzute de prezenta 
lege, debitorul poate cere instanței să pronunțe o hotărâre prin care să se constate stingerea 
obligațiilor născute din contractul de credit ipotecar și să se transmită dreptul de proprietate 
către creditor. 
(2) Cererea se judecă cu celeritate, cu citarea părților, de către judecătoria în circumscripția 
căreia domiciliază debitorul. 
(3) Până la soluționarea definitivă a cererii prevăzute la alin. (1) se menține suspendarea oricărei 
plăți către creditor, precum și a oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de 
creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului. 
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(4) Acțiunea prevăzută de prezentul articol este scutită de plata taxei judiciare de timbru. 
(5) Dreptul de a cere instanței să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit 
aparține și consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent 
de titularul creanței, de stadiul în care se află ori de forma executării silite care se continuă 
contra debitorului. 

Art. 9. Hotărârea pronunțată potrivit prevederilor art. 8 poate fi atacată cu apel, în termen de 7 
zile de la comunicare. 

Art. 10. (1) La momentul încheierii contractului translativ de proprietate, respectiv de la data 
pronunțării hotărârii judecătorești definitive, potrivit prevederilor art. 8 sau, după caz, ale art. 9, 
va fi stinsă orice datorie a debitorului față de creditor, acesta din urmă neputând solicita sume 
de bani suplimentare. 
(2) De dispozițiile prezentului articol beneficiază și codebitorul sau fideiusorul care a garantat 
obligația debitorului principal. 

Art. 11. În vederea echilibrării riscurilor izvorând din contractul de credit, precum și din 
devalorizarea bunurilor imobile, prezenta lege se aplică atât contractelor de credit aflate în 
derulare la momentul intrării sale în vigoare, cât și contractelor încheiate după această dată. 

Art. 12. Prezenta lege intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
 

Noi reglementări pentru activitatea de taximetrie 

În M.Of. nr. 330 din 28 aprilie 2016 a fost publicată O.U.GENȚĂ Nr. 
12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 241din Legea nr. 38/2003 
privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul 
transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 
1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 
octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier 
de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 
1.107/70 ale Consiliului. 

. 

 

Principalele prevederi 

 în locurile de așteptare ale aeroporturilor din raza teritorială a municipiului București și 
a județului Ilfov au acces taxiurile care dețin autorizații emise de autoritățile de 
autorizare din aceste unități administrativ-teritoriale; 

 legislația acum în vigoare stipulează că în locurile de așteptare special amenajate de 
aeroporturi „au acces numai taxiurile care dețin autorizații taxi emise de autoritățile de 
autorizare din municipiul București și județul Ilfov și au volumul spațiului destinat 
pentru transportul bagajelor de cel puțin 500 de litri”; 

 eliminarea restricției privind volumul spațiului destinat pentru transportul bagajelor în 
cazul taxiurilor care au acces în locurile de așteptare ale aeroporturilor s-a decis printr-o 
ordonanță de urgență, act normativ care modifică Legea nr. 38/2003 privind transportul 
în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare. 
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Codul de procedură penală a fost modificat 

În M.Of. nr. 334 din 29 aprilie 2016 a fost publicată Legea nr. 75/2016 
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2014 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de 
procedură penală. 

 Principalele prevederi 

 Curtea Constituţională a admis o excepţie de neconstituţionalitate şi a constatat că art. 
211-217 din Codul de procedură penală încalcă art. 53 din Constituţie referitor la 
restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi fundamentale cu raportare 
la libertatea individuală (art. 23), la libera circulaţie (art. 25) şi la viaţa intimă, familială şi 
privată (art. 26), în pronunţarea acestei soluţii și că noul Cod de procedură penală 
include printre măsurile preventive controlul judiciar şi controlul judiciar pe cauţiune, 
linsă nu prevede durata pentru care pot fi dispuse aceste măsuri; 

 stabilirea unei durate maxime pentru care poate fi dispusă măsura controlului judiciar 
sau măsura controlului judiciar pe cauţiune în cursul urmăririi penale (60 de zile, cu 
posibilitatea prelungirii dacă se menţin temeiurile care au determinat luarea măsurii sau 
au apărut temeiuri noi, fiecare prelungire neputând să depăşească 60 de zile); 

 durata totală rezultată prin însumarea prelungirilor succesive în cursul urmăririi penale 
nu va putea depăşi 1 an dacă pedeapsa prevăzută de lege este amenda sau închisoarea 
de cel mult 5 ani, respectiv 2 ani, dacă pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe 
viaţă sau închisoarea mai mare de 5 ani; 

 stabilirea unei durate maxime pentru care poate fi dispusă măsura controlului judiciar 
sau măsura controlului judiciar pe cauţiune în etapa camerei preliminare sau în cursul 
judecăţii, cu obligaţia judecătorului de a verifica periodic din oficiu, dar nu mai târziu de 
60 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat menţinerea măsurii controlului 
judiciar sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice luarea acestei măsuri;  

 în cursul judecăţii în primă instanţă, durata totală a controlului judiciar nu poate depăşi 
un termen rezonabil şi, în toate cazurile, nu va putea depăşi 5 ani. 

 

Noi proceduri și formulare fiscale aprobate 

În perioada 23 aprilie - 6 mai 2016  au fost publicate în Monitorul Oficial o 
serie de ordine ale MFP pentru aprobarea unor proceduri și formulare 
fiscale, în conformitate cu noile Coduri fiscal și de procedură fiscală. 

 Proceduri și formulare 

 O.M.F.P. nr. 570/2016 pentru aprobarea Procedurii privind solicitarea certificatelor de 
atestare fiscală de către secretariatul Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse 
supuse accizelor armonizate și de către structurile care asigură secretariatul comisiilor de 
autorizare a operatorilor de produse supuse accizelor armonizate constituite la nivelul 
structurilor teritoriale ale ANAF  (M.Of. nr. 350/06.05.2016) 

 O.M.F.P. nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și 232 din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (M.Of. nr. 
355/10.02.2016) 
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Noul sistem de pensii pentru avocați 

În M.Of. nr. 334 din 29 aprilie 2016 a fost publicată Legea nr. 75/2016 
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2014 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de 
procedură penală. 

 Principalele prevederi 

 se prevede un sistem propriu, unic şi autonom de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale ale avocaţilor, definind principiile fundamentale de organizare şi funcţionare ale 
sistemului, bugetul acestuia, evidențiind contribuţiile la fondurile sistemului, categoriile 
de pensii, modul de stabilire şi de plată a acestora, celelalte drepturi de asigurări sociale 
ale avocaţilor, ca şi prestaţiile sociale aferente acestora; 

 se prevede modul de organizare a Casei de Asigurări a Avocaţilor ca şi atribuţiile 
acesteia în gestionarea sistemului, pentru ca, în final, să definească şi să reglementeze 
răspunderea juridică, respectiv jurisdicţia sistemului de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale ale avocaţilor; 

 se prevede, în mod expres, egalizarea vârstei standard de pensionare pentru femei cu 
vârsta standard de pensionare pentru bărbaţi, respectiv 65 de ani, într-un interval de 20 
de ani - până în anul 2035; 

 acelaşi interval de timp, respectiv anul 2035, este prevăzut şi pentru egalizarea stagiului 
complet de cotizare pentru femei cu stagiul complet de cotizare pentru bărbaţi, 
respectiv 35 de ani; 

 legea intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial. 

 

Decizie de neconstituționalitate admisă privind Statutul poliţistului 

În M.Of. nr. 315 din 25 aprilie 2016 a fost publicată Decizia Curții 
Constituționale nr. 172 din 24 martie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 din Legea nr. 360/2002 
privind Statutul poliţistului. 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi 
constată că dispoziţiile art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului sunt 
neconstituţionale. 
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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 

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

 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi 
desfăşurarea referendumului 

 Propunere legislativă pentru instituirea unor pachete alimentare sociale pentru elevii-
cazuri sociale 

 Propunere legislativă pentru completarea art. 574 al Legii nr. 135/2010 privind Codul 
de procedură penală 

 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 
566/2004, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia 

 Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 12/2016 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect 

 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele 
pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală 

 Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 
134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe 

 Propunere legislativă pentru abrogarea art. 291 din Legea audiovizualului nr. 
504/2002 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi  

 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice 

 Propunere legislativă pentru completarea art. 13 din O.G. nr. 18/2009 privind 
organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 544/2001 privind 
liberul acces la informaţiile de interes public 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind 
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor 
Statului 
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Procesul legislativ la Senat 
 

Proiecte de lege înscrise pe ordinea de zi 

 Propunere legislativă pentru modificarea alin. (2) al art. 18 din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 

Proiecte de lege în curs de dezbatere 

  Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol 

 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind 
protejarea patrimoniului cultural naţional mobil 

 Propunere legislativă pentru completarea art. 11 din O.G. nr. 29/1997 privind Codul 
aerian 

 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

 Proiect de lege privind aprobarea O.U.G. nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al  
art. 241 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de 
închiriere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul 
transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile 
publice de transport feroviar şi rutier de  călători şi de abrogare a Regulamentelor 
(CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului 

 Propunere legislativă privind înfiinţarea Institutului Naţional de Pregătire pentru 
Situaţii de Urgenţă din România - INSPUR 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind 
medierea şi organizarea profesiei de mediator 

 Propunere legislativă privind interpretarea art. 38 alin. (11) din Legea nr. 96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind 
unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în 
extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind 
unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în 
extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 
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Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) > un concurs general care constă în susținerea 
unor teste, în vederea constituirii unor liste de rezervă din care instituțiile Uniunii Europene vor 
recruta noi membri ai serviciului public în calitate de „asistenți lingviști” pentru următoarele limbi: 
daneză (DA), malteză (MT), irlandeză (GA), neerlandeză (NL), croată (HR), slovacă (SK), maghiară (HU), 
slovenă (SL). 
Anunțul a fost publicat în Jurnalul Oficial nr. C 151A din 28 aprilie 2016. 

Numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă:  

• daneză (DA) – 16  

• irlandeză (GA) – 13  

• croată (HR) – 16 

• maghiară (HU) – 12 

• malteză (MT) – 16 

• neerlandeză (NL) – 13 

• slovacă (SK) – 12 

• slovenă (SL) – 12 

Condiții: Prezentul anunț de concurs, împreună cu dispozițiile generale aplicabile concursurilor 
generale, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 70 A din 27 februarie 2015 (http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT), constituie cadrul obligatoriu din punct de vedere juridic pentru 
aceste proceduri de selecție.  

Vă atragem însă atenția că ANEXA II la aceste dispoziții generale nu se aplică acestui concurs, ea fiind 
înlocuită de dispozițiile ANEXEI II la prezentul anunț.  

Înscriere: pe site-ul EPSO http://jobs.eu-careers.eu  

Termen-limită: 31 mai 2016, ora 12.00 (prânz), ora Bruxelles-ului. 

 
 
 

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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Jurisprudență europeană 

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

 
În Jurnalul Oficial nr. C 156 din 2 mai 2016 a fost publicată ultima publicație CJUE.  

 

Jurisprudenţă europeană 

 

 Hotărârea în cauzele conexate C-191/14, C-192/14 Borealis Polyolefine GmbH, OMV Refining 

& Marketing GmbH/Bündesminister für Land - und Forstwirtschaft, Umwelt und 

asserwirtschaft, C-295/14 DOW Benelux BV și alții/Staatssecretar is van Infrastructuur en 

Milieu, C-389/14, C-391/14, C-392/14, C-393/14 Esso Italiana S.r.l. și alții, Api Raffineria di 

Ancona SpA, Lucchini in Amministrazione St raordinaria SpA, Dalmine SpA/Comitato 

nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle 

attività di progetto del Protocollo di Kyoto și alții  

 

Curtea declară nevalidă cantitatea anuală maximă de cote gratuite de emisii de gaze cu efect de seră 
stabilită de Comisie pentru perioada 2013-2020. Comisia Europeană dispune de 10 luni pentru a 
stabili o nouă cantitate, alocările precedente de cote neputând fi repuse în discuție. 
 

 Hotărârea în cauzele C-358/14, Polonia/Parlamentul și Consiliul, C-477/14, Pillbox 38 (UK) 

Limited/Secretary of State for Health, și C-547/14, Philip Morris Brands SARL și alții/Secretary 

of State for Health  

 

Noua directivă a Uniunii Europene privind produsele din tutun este validă. Atât uniformizarea extinsă 
a ambalajelor, cât și viitoarea interzicere a țigaretelor mentolate în cadrul Uniunii și reglementarea 
specifică a țigaretelor electronice sunt licite. 

http://www.legalis.ro/
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Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

 
 
 
  

MADR propune ajutoare de stat pentru împădurire 
 

MADR a publicat pe data de 28 aprilie un proiect de ordin privind 
aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi 
crearea de suprafeţe împădurite”. 

Conform instrumentului de motivare, scopul ajutorului îl reprezintă acordarea unui sprijin 
financiar deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri agricole și neagricole şi forme asociative ale 
acestora pentru împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite. 
 
Beneficiarii schemei sunt deţinătorii publici și privați de teren agricol şi neagricol și formele 
asociative ale acestora. În categoria deținătorilor publici de teren agricol și neagricol sunt incluse 
unităţile administrativ teritoriale de nivel LAU 2 (comune, orașe, municipii) și alte persoane juridice 
de drept public, precum și formele asociative ale acestora. În categoria deținătorilor privați de 
teren agricol și neagricol sunt incluse persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale, întreprinderile familiale, societățile comerciale, asociațiile și fundațiile, alte persoane 
juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora. 
 
Valoarea  maximă  a  sprijinului  public  acordat  în  baza  schemei este de 7.000.000 euro.  
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice pot fi 
trimise la adresa: pndr@madr.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicare. 

Modificări privind Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 

MDRAP a publicat pe data de 3 mai un proiect de hotărâre pentru 
modificarea şi completarea H.G. nr. 294/2015 privind aprobarea 
Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023. 

Conform instrumentului de motivare, prin proiect se asigură punerea în concordanţă  a dispoziţiilor 
actului normativ emis în aplicarea prevederilor art. 9 alin. (26) din Lege, cu modificările aduse Legii ca 
urmare a adoptării Legii nr. 150/2015. Astfel, definirea scopului Programului Național a fost actualizat 
conform actualelor dispoziţii ale Legii, inclusiv prin efectuarea trimiterii corespunzătoare la prevederea 
din actul normativ superior. În ceea ce priveşte detalierea anumitor etape ale înregistrării sistematice, 
care au impact asupra acţiunilor şi activităţilor Programului Naţional, acestea au fost de asemenea 
actualizate cu Legea nr. 7/1996, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 150/2015, ulterior intrării în 
vigoare a H.G. nr. 294/2015, pentru a se asigura deplina concordanţă a reglementării subsecvente. 
Reglementările referitoare la acţiunile necesare implementării Programului Naţional, au fost actualizate 
inclusiv prin trimiteri corespunzătoare la dispoziţiile legii care reglementează termenele şi tipurile de 
certificate ce vor fi eliberate de notarii publici în aplicarea Programului Naţional şi a căror plată se va 
efectua de Agenţia Naţională, iar reglementările referitoare la beneficiarii şi etapele înregistrării 
sistematice au fost corelate cu terminologia din Lege.  
 
 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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Decrete semnate 
 

 
 
  

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 223/2007 privind 
Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale 
avocaţilor; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 82/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 178/1997 pentru 
autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de 
Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional 
Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor 
publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin credite; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni 
militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2015 pentru 
modificarea art. 37 alin. (3) lit. e) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, precum şi pentru 
abrogarea art. 11 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea 
indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal 
constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică; 

• Decretul privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind asistența financiară 
rambursabilă între România și Republica Moldova, semnat la Chișinău la 7 octombrie 2015. 

Decrete 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 
electorale; 

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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Tutoriale Legalis® 

Dacă acest tutorial nu a rezolvat problema cu care va confruntați, contactați 
Suportul Legalis® la numărul de telefon 021/410.08.01 sau prin email 

la adresa legalis@beck.ro 

Versiunile unui act republicat 

Atunci când accesaţi un act în Legalis® lista modificărilor este afişată sub forma unui tabel chiar sub titlul 
actului. Dar dacă acest tabel lipseşte? Şi ce se întâmplă cu versiunile anterioare ale actului? 
 
Reguli de afişare 

 Un act republicat va avea întotdeauna particula rep. în linkul versiunii curente din secţiunea Versiuni, 

vizibilă în panoul de Conexiuni 

 Un act republicat va avea întotdeauna o notă editorială în titlu (vezi exemplul din imaginea de mai sus) 

 Republicarea unei legi creează o nouă versiune a legii. Pentru a accesa versiunea anterioară, folosiţi 

Versiunile actului.  

 Dacă un articol are mai multe versiuni, fără ca textul să fi suferit modificări, cel mai probabil, acest 

articol face parte dintr-un act republicat de mai multe ori. Pentru a verifica data republicării, verificaţi 

versiunea curentă la nivel de act (data este afişată în titlul actului, în coloana din stânga, alături de 

cuprins) 

 

Cum se lucrează cu legile republicate 

Tot mai multe legi sunt republicate, ceea ce înseamnă că toate modificările aduse unui act normativ până 
la data republicării vor fi introduse în textul republicat. În tutorialul de astăzi vă vom arăta cum se 
identifică legile republicate şi vă vom explica în ce fel afişează Legalis versiunile acestor legi.  
 

http://www.legalis.ro/
http://www.legalis.ro/
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Produs al Editurii C.H. Beck 
Str. Sergent Nuțu Ion nr. 2 
Tel: 021.4100847 
Fax: 021.4100848 
redactie@beck.ro 

Cărțile bune creează dependență! 

Găsiți-ne pe Web: 
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www.infolegal.ro 
www.legalis.ro 
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InfoLEGALis România 
E-mail: editor@infolegal.ro 
www.infolegal.ro 
 
Echipa 
 
Oana Dimitriu 
Coordonator Proiect 
 
Luminița Chițoran 
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Oana Dobrițescu 
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InfoLEGALis reprezintă un instrument de lucru în care este realizată o 
selecție a noutăților legislative. 

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