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Conține informații despre evenimente legislative care se află în 
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Termenul de raportare a informațiilor prevăzute de FATCA a fost prelungit 

În M.Of. nr. 368 din 12 mai 2016 a fost publicată O.U.G. nr. 13/2016 
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

 
Principalele prevederi 

 există necesitatea prelungirii termenului de raportare de către instituţiile financiare a 

informaţiilor prevăzute de FATCA, semnat la Bucureşti la 28 mai 2015, ratificat prin Legea 

nr. 233/2015; 

 acest termen nu poate fi respectat ca urmare a unor motive obiective determinate de 

imposibilitatea finalizării în timp util a procedurilor de raportare şi a aplicaţiilor informatice 

necesare comunicării acestor informaţii; 

 legea a fost adoptată în scopul de a evita riscul care vizează instituţiile financiare rapor-

toare, în sensul ca acestea să nu îşi poată îndeplini obligaţiile de raportare la termenul 

stabilit, cu consecinţa aplicării sancţiunilor prevăzute de lege, deşi nerespectarea obligaţiilor 

de raportare nu este imputabilă acestora; 

 în anul 2016 termenul de raportare prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 

privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data 

de 31 august 2016. 
 

În M.Of. nr. 369 din 13 mai 2016 a fost publicată Legea nr. 93/2016 
pentru modificarea art. 33 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002 privind 
circulația pe drumurile publice. 

Principalele prevederi 

 semnalizarea lucrărilor care se execută pe drumurile publice este obligatorie. Aceasta este 

însoțită pe timpul nopții de lămpi cu lumină galbenă intermitentă sau în cascadă și se 

efectuează de către executantul lucrărilor, cu avizul poliției rutiere, astfel încât să asigure 

deplasarea în siguranță a tuturor participanților la trafic, conform reglementărilor în 

vigoare; 

 semnalizarea şi amenajările rutiere necesare pe drumurile publice se asigură de către 

administratorul drumului respectiv şi se efectuează numai cu avizul poliţiei rutiere.  

Codul rutier modificat privind semnalizarea 
lucrărilor de pe drumurile publice 

http://www.legalis.ro/
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În M.Of. nr. 355 din 10 mai 2016 a fost publicat 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. 

Noi formulare fiscale aprobate 

În M.Of. nr. 369 din 13 mai 2016 a fost publicată Legea nr. 94/2016 
pentru completarea O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere. 

Principalele prevederi 

 prevederile privind accesul la ocupaţia de operator de transport nu se aplică întreprinderilor 

angajate exclusiv, printre altele, în transportul școlar, efectuat cu autobuze având inscripția 

„transport școlar"; 

 prevederile privind accesul la transportul rutier de persoane în cont propriu se aplică și 

transportului cu autobuzele proprii ale unităților administrativ-teritoriale sau ale unităților 

de învățământ, având inscripția „transport școlar», utilizate exclusiv pentru transportul 

elevilor și cadrelor didactice, care efectuează acest transport din mediul rural către unitățile 

de învățământ din comună sau către unitățile de învățământ din mediul urban; 

 unitățile administrativ-teritoriale, precum și unitățile de învățământ care asigură transportul 

școlar din mediul rural către unitățile de învățământ din comună sau către unitățile de 

învățământ din mediul urban, cu autobuzele proprii având inscripția „transport școlar”, sunt 

scutite de plata tarifelor pentru eliberarea documentelor prevăzute de ordonanță. 
 

Noi dispoziții privind transportul școlar 

În M.Of. nr. 353 din 9 mai 2016 a fost publicată Decizia Curții Constituți-
onale nr. 169 din 24 martie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţi-
onalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) teza întâi şi art. 145 alin. (1) 
teza întâi din Codul de procedură civilă. 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată 
într-un dosar al Curţii de Apel Cluj - Secţia I civilă şi constată că: 
Dispoziţiile art. 142 alin. (1) teza întâi şi ale art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură 
civilă sunt constituţionale în măsura în care motivul de bănuială legitimă nu se raportează la 
calitatea de parte a curţii de apel în raza căreia funcţionează instanţa învestită cu judecarea 
litigiului. 

Decizie de neconstituționalitate admisă privind CPC 
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Hotărâre prealabilă admisă privind infracțiunea 
de tulburare a ordinii și liniștii publice 

În M.Of. nr. 356 din 10 mai 2016 a fost publicată Decizia ICCJ nr. 9/2016 
a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie 
penală pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept: dacă 
elementul material al laturii obiective a infracțiunii de tulburare a 
ordinii și liniștii publice prevăzute de art. 371 din Codul penal trebuie 
îndreptat împotriva mai multor persoane și dacă în situația în care 
acțiunea descrisă a vizat o singură persoană operează dezincriminarea 
conform art. 4 din Codul penal. 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de CA Timișoara, Secția penală şi a 
stabilit că: 

1. În aplicarea dispozițiilor art. 371 din Codul penal, în cazul infracțiunii de tulburare a ordinii și 
liniștii publice, pentru existența infracțiunii, violențele, amenințările sau atingerile grave aduse 
demnității nu trebuie să fie comise împotriva mai multor persoane, fiind suficient ca violențele, 
amenințările ori atingerile grave aduse demnității, care tulbură ordinea și liniștea publică, să fie 
săvârșite, în public, împotriva unei persoane. 

2. În ipoteza în care violențele, amenințările sau atingerile grave aduse demnității persoanei, 
care tulbură ordinea și liniștea publică, au fost comise, în public, împotriva unei singure 
persoane, nu operează dezincriminarea, nefiind incidente dispozițiile art. 4 din Codul penal. 

http://www.legalis.ro/
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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 şi completarea art. 5 din Legea nr. 295/2004 
privind regimul armelor şi muniţiilor 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 25 al Legii drepturilor 
pacientului nr. 46/2003 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi  

 Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat 

 Propunere legislativă pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice 

 Propunere legislativă pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii 

 Propunere legislativă pentru modificarea O.G. nr. 21/1992 privind protecţia 
consumatorului 

 

Procesul legislativ la Senat 
 

Proiecte de lege înscrise pe ordinea de zi 

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

 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 221/2015 privind 
aprobarea O.G. nr. 6/2014 pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 
152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi 
muniţiilor 

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

 Proiect de lege privind aprobarea O.U.G. nr. 9/2016 pentru modificarea şi 
completarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului precum şi modificarea 
art. 3 din O.U.G. nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere 
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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 

  

 

Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Acord interinstituțional între Parlament, Consiliul UE și Comisia Europeană privind o mai bună 
legiferare 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 123 din 12 mai 2016 a fost publicat Acordul interinstituțional între Parla-
mentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare 
din 13 aprilie 2016. 
 

Cele trei instituții convin să amelioreze calitatea legiferării printr-o serie de inițiative și proceduri 
definite în acord. În exercitarea competențelor lor și cu respectarea procedurilor stabilite în tratate 
și reamintind importanța pe care o acordă metodei comunitare, cele trei instituții convin să 
respecte principii generale ale dreptului Uniunii, precum legitimitatea democratică, subsidiaritatea 
și proporționalitatea, precum și securitatea juridică.  
Acestea convin, de asemenea, să promoveze simplitatea, claritatea și coerența la redactarea 
legislației Uniunii, precum și să promoveze cel mai mare grad de transparență a procesului 
legislativ.  
Cele trei instituții sunt de acord că legislația Uniunii ar trebui să fie ușor de înțeles și clară; să 
permită cetățenilor, administrațiilor și întreprinderilor să își înțeleagă cu ușurință drepturile și 
obligațiile; să includă cerințe adecvate în materie de raportare, monitorizare și evaluare; să evite 
reglementarea excesivă și sarcinile administrative și să fie ușor de aplicat în practică. 
 

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) > concurs general care constă într-o selecție 
pe bază de dosare și în susținerea unor teste, în vederea constituirii unor liste de rezervă cuprinzând 
candidați din rândul cărora instituțiile Uniunii Europene, în principal Comisia Europeană, la 
Bruxelles, și Curtea de Conturi a Uniunii Europene, la Luxemburg, vor recruta noi funcționari publ ici 
în calitate de „administratori” (grupa de funcții AD). Anunțul a fost publicat în Jurnalul Oficial nr.  
C 171A din 12 mai 2016. 
 

Numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă:  
• Gradul AD 5: 71 
• Gradul AD 7: 15 

 

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/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC), constituie cadrul obligatoriu din 
punct de vedere juridic pentru această procedură de selecție. Cu toate acestea, vă rugăm să aveți în 
vedere faptul că anexa II la dispozițiile generale menționate nu se aplică prezentului concurs. Aceasta 
se înlocuiește cu dispozițiile anexei II la prezentul anunț. Prezentul anunț de concurs se referă la două 
grade. Vă puteți înscrie doar la unul dintre acestea. 
 

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

Termen-limită: 14 iunie 2016, ora 12.00 (după-amiaza), ora Bruxelles-ului 
 
 

Concursuri europene 
 

Înainte de a vă depune candidatura la oricare dintre posturile europene scoase la concurs, trebuie 
să citiți 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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Comunicate CVRIA 

CJUE lansează prima sa aplicație pentru smartphone și tabletă 

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene lansează astăzi aplicația sa CVRIA pentru smartphone și tabletă, 
care funcționează atât pe iOS, cât și pe Android. 
 

Aplicația este disponibilă în 23 de limbi ale Uniunii Europene care pot fi selectate din meniu de 
utilizator și include patru rubrici:  

- „Jurisprudență”: furnizează acces simplu la ultimele decizii ale instanțelor CJUE (hotărâri, ordo-
nanțe și concluzii);  

- „Comunicate de presă”: permite vizualizarea ultimelor zece comunicate de presă publicate de 
instituție;  

- „Calendar judiciar”: furnizează informații generale cu privire la ședințele de audiere a pledoariilor, 
la  

lecturile de concluzii și la pronunțările de hotărâri prevăzute pentru următoarele cinci săptămâni;  
- „Căutare”: furnizează acces simplu la toată jurisprudența Curții. Această rubrică permite 

efectuarea de căutări în funcție de numărul cauzei, de numele părților și de dată și în text 
integral. 

Aplicația este disponibilă pe „Google Play” și „App Store”. 
 

Jurisprudență europeană 

Jurisprudență europeană 

 Hotărârea Tribunalului în cauza T-529/13 - Balázs - Árpád Izsák și Attila Dabis/Comisia 

Tribunalul confirmă că propunerea de inițiativă cetățenească europeană privind promovarea 
dezvoltării zonelor geografice populate de minorități naționale nu poate fi înregistrată. Astfel, 
această propunere urmărește să definească regiuni ce pot beneficia de politica de coeziune a 
Uniunii, fără a respecta frontierele administrative interne ale statelor membre. 
 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

În Jurnalul Oficial nr. C 165 din 10 mai 2016 a fost publicată ultima publicație CJUE.  
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Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

 
 
 
  

Norme pentru implementarea programului „Prima casă” 
 

Ministerul Finanțelor Publice a publicat pe data de 10 mai un proiect de 
hotărâre pentru completarea H.G. nr. 717/2009 privind aprobarea 
normelor de implementare a programului „Prima casă”. 

Conform instrumentului de motivare, propunerea de suplimentare a plafonului total de garantare pe 
anul 2016 cu suma de 500 milioane lei, prevăzută în prezentul proiect de hotărâre a Guvernului, 
asigură continuarea programului Prima casă în anul 2016 și are în vedere gradul de utilizare a 
plafoanelor alocate instituțiilor financiare participante la program cât și cererile de suplimentare a 
plafoanelor alocate acestora.  

Inițiativa legislativă privind darea în plată, a creat o incertitudine mare privind aplicabilitatea legii 
asupra creditelor contractate în cadrul programului Prima casă cât și asupra impactului acestei legi 
asupra pieței imobiliare și pieței creditului ipotecar conducând la o cerere foarte mare pentru 
acordarea de garanții în cadrul Programului în primele patru luni ale anului 2016. Această cerere a 
condus la epuizarea rapidă a plafoanelor alocate unora dintre instituțiile finanțatoare, ceea ce a făcut 
necesară în luna aprilie o primă redistribuire a plafonului aferent anului 2016 între instituțiile financiare 
implicate în Program.   

Întrucât, din informațiile transmise de FNGCIMM a rezultat ca finanţatorii participanţi în cadrul 
Programului au primit solicitări de acordare a unei finanţări garantate în condițiile neexistentei unor 
plafoane suficiente, faţă de plafonul alocat, este necesară reglementarea responsabilizării instituţiilor 
financiare pentru aceste situaţii.  
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: publicinfo@mfinante.ro, până la data adoptării de către Guvern. 

MAE propune extinderea unor privilegii pentru instituţiile specializate ONU 

Ministerului Afacerilor Externe a publicat pe data de 5 mai un proiect 
de lege privind extinderea aplicării de către România a regimului de 
privilegii şi imunităţi prevăzute de Convenţia cu privire la privilegiile şi 
imunităţile instituţiilor specializate ale ONU, adoptată la 21 noiembrie 
1947, pentru instituţiile specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

Conform instrumentului de motivare, prin promovarea prezentului proiect de act normativ se 
urmăreşte crearea cadrului legal care să prin lege se aprobă extinderea aplicabilităţii privilegiilor şi 
imunităţilor specificate în Convenţie cu privire la privilegiile şi imunităţile pentru următoarele 
organizaţii internaţionale: 
 Asociaţia Internaţională de Dezvoltare, anexa XIV adoptată la 13.02.62; 
 Organizaţia Mondială pentru Proprietate Intelectuală, anexa XV adoptată la 4.10.1977; 
 Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă, anexa XVI adoptată la 16.12.1977; 
 Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială, anexa XVII adoptată la 3.07.1987; 
 Organizaţia Mondială a Turismului, anexa XVIII adoptată la 30.07.2008.  

 

 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise la 
adresa: ddit@mae.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicare. 
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Decrete semnate 
 

 
 
  

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 33 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și 
pentru modificarea O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei și faunei sălbatice. 

Decrete 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 6/2016 pentru 
modificarea art. 28 alin. (41) din O.U.G. nr. 49/2009 privind libertatea de 
stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România; 
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Doar în Magazinul online BECKSHOP >>>>>> 

 
 
 

Drept penal. Partea generală. Ediția 3 

Vă dorim lectură plăcută 

 

Autor: Mihail Udroiu  

Drept penal. Partea generală. Ediția 3 

Editura C.H. Beck, 2016 

Una dintre cele mai performante cărţi de 
Drept penal, Partea generală 

în înţelegerea şi aplicarea NCP 

Ediţia 3 

Această ediţie aduce o nouă structurare şi 
prezentare a informaţiilor, aptă de a face 
lucrarea mult mai facil de parcurs.  

Fiecare capitol este însoţit de un sumar în 
care sunt evidenţiate elementele ce urmează 
a fi analizate.  

Totodată, regăsim o restructurare a comen-
tariilor, precum şi noi explicaţii asupra 
instituţiilor Drept penal, Partea generală.  

De asemenea, sunt analizate toate soluţiile 
pronunţate în recurs în interesul legii, hotă-
râri preliminare şi deciziile Curţii Constituţio-
nale până în mai 2016. 
 

http://www.legalis.ro/
http://www.beckshop.ro/drept_penal_partea_generala_editia_3-p7174.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/
http://www.legalis.ro/


 

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

Găsiți-ne pe Web: 
www.beck.ro 
www.infolegal.ro 
www.legalis.ro 
 

 

Contact 
 
InfoLEGALis România 
E-mail: editor@infolegal.ro 
www.infolegal.ro 
 
Echipa 
 
Oana Dimitriu 
Coordonator Proiect 
 
Luminița Chițoran 
Editor  
 
Oana Dobrițescu 
Editor  
 
 
 

 
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.  
 

 
 

http://www.legalis.ro/
http://www.beck.ro/
http://www.infolegal.ro/
http://www.legalis.ro/

