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Codul penal și de procedură penală au fost modificate extensiv 

În M.Of. nr. 389 din 23 mai 2016 a fost publicată O.U.G. nr. 18/2016 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul 
penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și 
pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară. 
 

Principalele prevederi 

 modificările operate au în vedere și alte intervenții necesare pentru punerea de acord a 
Codului de procedură penală cu 15 decizii ale Curții Constituționale pronunțate în ultima 
perioadă și care reclamau intervenție legislativă în materii precum:  

 participarea procurorului sau a unor părți în procesul penal la unele etape procedurale; 

 procedura soluționării plângerii împotriva soluțiilor procurorului; 

 procedura acordului de recunoaștere a vinovăției; 

 necesitatea reglementării unor căi de atac care să permită şi contestarea luării măsurii asi-
gurătorii de către judecătorul de cameră preliminară ori de către instanța de judecată; 

 clarificarea unor competențe. 
 a fost necesară transpunerea urgentă a unor acte normative ale Uniunii Europene din 

domeniul dreptului penal, dar și dreptului procesual-penal, pentru care au fost redactate 
texte referitoare la: 

 introducerea unor variante agravate ale infracțiunilor împotriva libertății și integrității 
sexuale sau a celor de pornografie infantilă, precum și a unor noi modalități de comitere 
a unora dintre aceste infracțiuni; 

 asigurarea anumitor măsuri speciale de protecție a anumitor categorii vulnerabile de 
victime, precum și asigurarea pentru victimă, încă de la primul contact cu autoritățile 
competente, a posibilității de a înțelege și de a se face înțeleasă în vederea exercitării 
ulterioare a drepturilor sale în cadrul procesului penal; 

 introducerea unui model al notei scrise înmânate persoanelor care au calitatea de 
suspect, inculpat sau condamnat în cadrul procedurilor penale, având în vedere faptul 
că legislația statelor membre trebuie să prevadă obligativitatea furnizării către 
persoanele arestate sau reținute în cursul procedurilor penale a unei note scrise privind 
drepturile acestora; 

 agravarea regimului sancționator al persoanei juridice pentru încălcarea normelor 
privind protecția mediului cuprinse în Codul penal, prin sporirea sumei corespunzătoare 
unei zile-amendă pentru persoana juridică în cazurile de poluare sancționate de actul 
normativ european; 

 introducerea tentativei la emiterea frauduloasă de monedă;  
 intervenții legislative pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal, semnalate 

de instituțiile din cadrul sistemului judiciar: Codul de procedură penală a fost modificat 
pentru a lămuri interpretarea unor texte si realizează corelările necesare pentru aplicarea 
acestora. S-au adus modificări procedurii acordului de recunoaștere a vinovăției, astfel 
încât și minorii să poată încheia acorduri de recunoaștere a vinovăției, cu încuviințarea 
reprezentantului lor legal; 

 s-a completat cadrul normativ al asistenței juridice obligatorii prevăzut de codul de procedură 

penală – confirmându-se jurisprudența instanțelor; s-a reglementat obligativitatea acesteia și 

în procedura în cameră preliminară în cauzele în care legea prevede pentru infracțiunea 

săvârșită pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani. 
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Pachetul de legi privind achiziţiile publice a fost publicat 

În M.Of. nr. 390-393 din 23 mai 2016 a fost publicat pachetul de legi 
privind achizițiile publice. 

 

Principalele prevederi 

 Au fost publicate: 

 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (M.Of. nr. 390 din 23 mai 2016); 

 Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (M.Of. nr. 391 din 23 mai 2016); 

 Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii (M.Of. nr. 
392 din 23 mai 2016); 

 Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de 
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (M.Of. nr. 393 din 23 
mai 2016); 

 cele patru legi ale achiziţiilor publice transpun directivele europene în domeniu;  
 acestea intră în vigoare în trei zile de la data publicării.  
 

În M.Of. nr. 392 din 23 mai 2016 a fost publicat Ordinul nr. 1886/2016 
pentru modificarea alin. (1) al art. 331 din Regulamentul de aplicare a 
Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, aprobat prin 
Ordinul ministrului justiției nr. 2333/C/2013. 

Principalele prevederi 

 în cadrul procedurii eliberării încheierii cu privire la verificarea evidenţelor succesorale, 
notarul public verifică prezentarea certificatului de deces și dovedirea calității de 
succesibil sau persoană îndreptățită; 

 anterior se prevedea că notarul trebuia să verifice și existența unei copii a cererii de 
chemare în judecată, purtând menţiunea că a fost sau nu depusă. 

Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici a suferit modificări 
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  Noi proceduri și formulare fiscale aprobate 

În perioada 21-27 mai 2016 au fost publicate în Monitorul Oficial noi 
ordine ale Președintelui ANAF pentru modificarea unor proceduri și 
formulare fiscale, în conformitate cu noile coduri. 

 Proceduri și formulare 

 O.P.A.N.A.F. nr. 1559/2016 privind aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de 
restituire a taxei pe valoarea adăugată depuse în condițiile titlului VII „Taxa pe valoarea 
adăugată“ din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și ale titlului VII din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 
1/2016 (M.Of. nr. 394 din 24 mai 2016); 

 O.P.A.N.A.F. nr. 1503/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în 
Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare  şi a Procedurii de 
radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul 
TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare (M.Of. nr. 403 din 
27 mai 2016). 

În M.Of. nr. 399 din 26 mai 2016 a fost publicată Decizia ICCJ nr. 8/2016 
a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept cu privire la 
modalitatea de interpretare a unor dispoziții din Legea nr. 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței 
de muncă. 

 

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

În interpretarea și aplicarea art. 39 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările 
ulterioare, coroborat cu art. 191 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, astfel cum au fost modificate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 113/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative și stabilirea unor 
măsuri în domeniul protecției sociale, raportat la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu 
modificările și completările ulterioare, în baza de calcul al indemnizației de șomaj se includ 
veniturile care se încadrează în categoriile prevăzute de art. 2964 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu corecțiile reglementate de art. 29618 
alin. (5) din același act normativ, și anume veniturile pentru care se datora, potrivit legii, și a fost 
virată contribuția individuală la bugetul asigurărilor pentru șomaj. 

Hotărâre prealabilă admisă privind sistemul asigurărilor pentru șomaj 
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Hotărâre prealabilă admisă privind Codul de procedură civilă 

În M.Of. nr. 400 din 26 mai 2016 a fost publicată Decizia ICCJ nr. 9/2016 
a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept cu privire la 
modalitatea de interpretare a unor dispoziții din Codul de procedură 
civilă. 

Hotărâre prealabilă admisă privind Codul muncii 

În M.Of. nr. 399 din 26 mai 2016 a fost publicată Decizia ICCJ nr. 7/2016 
a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept cu privire la 
modalitatea de interpretare a unor dispoziții din Codul muncii. 

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

În interpretarea dispozițiilor art. 61 lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, prin decizie a organelor de expertiză medicală (prin care se 
constată inaptitudinea fizică și/sau psihică a salariatului) se înțelege rezultatul evaluării medicului 
specialist de medicina muncii privind aptitudinea în muncă, constând în fișa de aptitudine, 
necontestată sau devenită definitivă după contestare, prin emiterea deciziei de către entitatea cu 
atribuții legale în acest sens. 

 

Hotărâre prealabilă admisă privind salarizarea personalului sanitar 

În M.Of. nr. 391 din 23 mai 2016 a fost publicată Decizia ICCJ nr. 5/2016 
a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept cu privire la 
modalitatea de interpretare a dispozițiilor art. 23 din O.U.G. nr. 
115/2004. 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de CA București - Secția a VII-a pentru 
cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale şi a stabilit că: 

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare 
publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2005, cu 
modificările și completările ulterioare, alocația individuală de hrană sub forma tichetelor de masă 
pentru personalul încadrat în unitățile sanitare publice finanțate din venituri proprii realizate prin 
sistemul de asigurări sociale de sănătate reprezintă un drept, iar nu o vocație. 

 

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

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, cererea de 
chemare în judecată și reprezentarea convențională a persoanei juridice în fața instanțelor de 
judecată nu se pot face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul 
acesteia din urmă. 
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  Procesul legislativ la Camera Deputaţilor 

Proiecte de lege înregistrate în lucru la comisiile permanente 

 Proiect de Lege privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore 

 Proiect de Lege privind modificarea şi completarea O.U.G. nr. 3/2015 pentru 
aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi 
pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte 
forme de asociere în agricultură 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi  

 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
fiscal şi al protecţiei sociale 

 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 

 Propunere legislativă pentru eliminarea inegalităţilor salariale rezultate în urma 
aplicării Legii nr. 118/2010 în cadrul instituţiilor bugetare 

 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea lucrărilor de construcţii 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 2/2000 privind 
organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară 

 

Jurisprudență europeană 

Jurisprudență europeană 

 Concluziile avocatului general în cauza C-30/15 P - Simba Toys GmbH & Co. KG/Oficiul 
Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) 

Potrivit avocatului general Maciej Szpunar, trebuie declarată nulitatea mărcii Uniunii 
Europene care reprezintă forma unui cub Rubik. Caracteristicile esențiale ale semnului în 
cauză, forma de cub și structura grilată, sunt necesare pentru îndeplinirea funcției tehnice 
specifice a produsului respectiv.  

În opinia avocatului general, raționamentul potrivit căruia întinderea protecției care decurge 
din înregistrarea mărcii include orice tip de puzzle de formă similară, independent de modul 
în care funcționează și, așadar, în ceea ce privește forma în discuție, include potențial orice 
puzzle tridimensional ale cărui elemente formează un cub „3x3x3”, este contrar interesului 
general.  

Un asemenea raționament permite, astfel, titularului să extindă monopolul la acele 
caracteristici ale produselor care îndeplinesc nu numai funcția formei în litigiu, ci și alte 
funcții similare. 
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Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Noi garanții procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 132 din 21 mai 2016 a fost publicată Directiva (UE) 2016/800 privind garanțiile 
procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale. 
 

Scopul directivei este de a stabili garanții procedurale pentru a se asigura că copiii, care înseamnă 
persoane cu vârsta mai mică de 18 ani, care sunt persoane suspectate sau acuzate în proceduri penale 
sunt în măsură să înțeleagă și să urmeze procedurile respective și să își exercite dreptul la un proces 
echitabil, și de a preveni recidiva în cazul copiilor și de a promova integrarea socială a acestora. 
Directiva se aplică până în momentul stabilirii definitive a faptului că persoana suspectată sau acuzată 
a săvârșit o infracțiune, inclusiv, dacă este cazul, până în momentul pronunțării unei hotărâri de 
condamnare și al soluționării oricărei căi de atac. 
 
Dispozițiile europene privind siguranța feroviară au fost reformate 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 138 din 26 mai 2016 a fost publicată Directiva (UE) 2016/798 privind siguranța 
feroviară (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE). 
 

Directiva conține dispoziții pentru asigurarea dezvoltării și ameliorării siguranței sistemului feroviar al 
Uniunii și a unui acces îmbunătățit pe piață pentru serviciile de transport feroviar, prin: 
(a) armonizarea structurii de reglementare în statele membre; (b) definirea responsabilităților actorilor 
din sistemul feroviar al Uniunii; (c) elaborarea de obiective comune de siguranță (OCS) și metode 
comune de siguranță (MCS) în vederea eliminării treptate a nevoii de norme naționale; (d) stabilirea de 
principii pentru eliberarea, reînnoirea, modificarea și restricționarea sau revocarea certificatelor și a 
autorizațiilor de siguranță; (e) cerința instituirii, în fiecare stat membru, a unei autorități naționale de 
siguranță și a unui organism de investigare a accidentelor și incidentelor; și (f) definirea unor principii 
comune pentru gestionarea, reglementarea și controlul siguranței feroviare. Directiva 2004/49/CE se 
abrogă de la 16 iunie 2020. 
 

Parlamentul European > procedură de selecție pe bază de calificări și probe pentru constituirea unei 
liste de candidați eligibili pentru postul de agent temporar administrator atașat în cadrul Direcției 
(AD 7). Anunțul a fost publicat în Jurnalul Oficial nr. C 185A din 24 mai 2016.  
 
Înscriere și termen-limită: Actul de candidatură și fotocopiile documentelor trebuie expediate prin 
corespondență recomandată, până cel târziu la 27 iunie 2016 (ștampila poștei constituind o dovadă în 
acest sens), la următoarea adresă poștală: PARLEMENT EUROPÉEN / Unité concours – MON 04 S 010 / 
Procédure de sélection PE/191/S / (trebuie indicat numărul de referință al procedurii de selecție) / 60 
rue Wiertz / 1047 Bruxelles / BELGIQUE. 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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Direcția generală politici interne ale Uniunii – Direcția pentru drepturile cetățenilor și afaceri 
constituționale > post vacant de director (Grupa de funcții AD, gradul 14). Anunțul a fost publicat în 
Jurnalul Oficial nr. C 185A din 24 mai 2016. 

Înscriere: Candidații sunt rugați să trimită, exclusiv prin poșta electronică, în format pdf, o scrisoare de 
intenție (adresată domnului Secretar General al Parlamentului European, anunț de recrutare numărul 
PE/192/S) și un curriculum vitae în format Europass (7), indicând numărul de referință al anunțului 
(PE/192/S) în rubrica „Subiect” a mesajului, la adresa: EP-SENIOR-MANAGEMENT@ep.europa.eu data 
și ora la care a fost trimis mesajul constituind dovada respectării termenului. 

Termen-limită: 2 iunie 2016, la ora 12 (la prânz), ora Bruxelles-ului 
 
Direcția generală infrastructură și logistică – Direcția pentru logistică > post vacant de director 
(Grupa de funcții AD, gradul 14). Anunțul a fost publicat în Jurnalul Oficial nr. C 185A din 24 mai 2016. 

Înscriere: Candidații sunt rugați să trimită, exclusiv prin poșta electronică, în format pdf, o scrisoare de 
motivație (în atenția domnului Secretar General al Parlamentului European, cu privire la anunțul de 
recrutare nr. PE/194/S) și un curriculum vitae în format Europass (7), indicând referința anunțului 
(PE/194/S) în câmpul „Subiect” al mesajului, la adresa: EP-SENIOR-MANAGEMENT@ep.europa.eu data 
și ora la care a fost trimis mesajul constituind dovada respectării termenului. 

Termen-limită: 2 iunie 2016, la ora 12 (la prânz), ora Bruxelles-ului 
 
Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) > anunț de concursuri generale EPSO/AD/323/16 
– Investigatori (AD 7) pentru următoarele profiluri: 1 – Investigatori: cheltuieli ale UE, anticorupție – 2 – 
Investigatori: vamă și comerț, tutun și mărfuri contrafăcute – EPSO/AD/324/16 – Investigatori (AD 9): 
lideri de echipă. Anunțul a fost publicat în Jurnalul Oficial nr. C 187A din 26 mai 2016. 

Numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă: 

EPSO/AD/323/16 (AD 7)  
Profilul 1: 25  
Profilul 2: 15 

EPSO/AD/324/16 (AD 9): 10 

Înscriere: Prezentul anunț de concurs, împreună cu dispozițiile generale aplicabile concursurilor 
generale, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C70 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 aceste proceduri de selecție. 

Termen-limită: 28 iunie 2016, ora 12.00 (după-amiaza), ora Bruxelles-ului 
 
Direcția Generală Buget > post vacant pentru funcția de consilier principal (gradul AD14) Bruxelles. 
Anunțul a fost publicat în Jurnalul Oficial nr. C 188A din 27 mai 2016. 

Înscriere: Candidații trebuie să se înscrie prin internet, accesând site-ul: https://ec.europa.eu/dgs/human-
resources/seniormanagementvacancies/ și să urmeze instrucțiunile menționate la această adresă cu privire 
la diferitele etape ale procedurii. 

Termen-limită: 24 iunie 2016. Înscrierea online nu va mai fi posibilă după 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 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.  

 

 
 

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

 
 
 
  

MFP propune modificarea Codui de procedură fiscală 
 

Ministerul Finanțelor Publice a publicat pe data de 24 mai un proiect de 
lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală. 

Conform instrumentului de motivare, este necesară modificarea acestui act normativ motivat de: 

 Transpunerea Directivei 2015/2376/UE de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce  
privește  schimbul  automat  obligatoriu  de  informații  în  domeniul  fiscal.  Această  directivă  
a  fost  adoptată în data de 8 decembrie 2015, iar potrivit directivei statele membre adoptă și 
publică până la 31  decembrie  2016  actele  cu  putere  de  lege  și  actele  administrative  
necesare  pentru  a  se  conforma  acesteia,  având  totodată obligația  de  a  comunica  
Comisiei  textul  acestor  măsuri.  Totodată,  statele  membre urmează să aplice măsurile 
respective de la 1 ianuarie 2017.  

 Clarificarea unora dintre instituţiile juridice susceptibile de interpretare, şi, prin urmare, o 
mai corectă aplicare a Codului.  

 
 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. 

Noi dispoziții privind combaterea terorismului 

Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe data de 25 mai un pro-
iect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004 
privind prevenirea şi combaterea terorismului, precum şi a altor 
acte normative. 

Conform instrumentului de motivare, pe linia combaterii terorismului intervenţiile legislative 
vizează: 
a) stabilirea condiţiilor/ coordonatelor funcţionării/ atribuţiile Centrului Naţional de Acţiune 
Antiteroristă (CNAA). Acesta este o structură interinstituţională, fără personalitate juridică, 
subordonată direct Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, care se activează şi funcţionează pe 
timpul crizei teroriste, având ca principal obiectiv asigurarea la nivel naţional a managementul 
crizei teroriste în scopul înlăturării ameninţărilor generate de situaţia de fapt creată. Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a CNAA se aprobă/se modifică prin hotărâre a CSAŢ, finanţarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii, precum şi a celor de capital fiind asigurate de la bugetul de stat, 
prin bugetul Serviciului Român de Informaţii, potrivit legii. 
b) actualizarea cadrului normativ referitor la organizarea şi executarea intervenţiei contrateroriste 
de natură tactică, sens în care a fost stabilită succesiunea activităţilor întreprinse de autoritățile și 
instituțiile publice responsabile; 
c) consacrarea responsabilităţii statului român pentru acoperirea eventualelor prejudicii cauzate de 
măsurile întreprinse de autorităţile publice ce au responsabilităţi în gestionarea crizei teroriste.  
 

 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 de zile calendaristice de la publicare. 

 



 

   
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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Decrete semnate 

Normele Legii armelor şi al muniţiilor au fost elaborate 
 

 
 
  

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului nr. 13 din O.G. nr. 39/2005 privind 
cinematografia; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice;  

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare;  

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 391 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii;  

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 12 din O.U.G. nr. 104/2001 privind organizarea 
şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române. 

 

Decrete 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 65/2015 pentru com-
pletarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 51 din Legea nr. 
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice; 

Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe data de 25 mai un proiect de 
hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplica-
re a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată. 

Conform instrumentului de motivare, Normele metodologice conţin dispoziţii referitoare la: 
 procedura procurării armelor letale şi a armelor neletale supuse autorizării de către 

persoanele fizice, prin mijloace de comunicare la distanţă; 
 procedura prelungirii valabilităţii permisului de armă; 
 obligativitatea tuturor posesorilor de arme de a se supune examenului medical sau psihologic 

la recomandarea poliției și/sau a psihologului, măsură de natură a reduce riscurile deținerii 
de arme de către persoane care nu mai sunt apte din punct de vedere medical sau psihologic;  

 introducerea cursurilor de instruire teoretică și practică ca și condiție obligatorie pentru 
persoanele care intenționează să procure arme neletale supuse autorizării; 

 obligativitatea pentru toți deținătorii de a efectua o ședință de tragere de antrenament 
anual, în perioada de valabilitate a permisului de armă; 

 procedura avizării poligoanelor de tragere din punct de vedere al siguranţei în utilizare; 
 condiţiile de autorizare a armurierilor pentru a efectua inspecţia tehnică periodică a armelor; 
 condiţiile de avizare a armurierilor pentru a desfăşura operaţiuni de dezactivare a armelor; 
 procedura acordării certificatelor de dezactivare, precum şi a certificatelor de efectuare a 

inspecţiei tehnice periodice; 
 procedura autorizării intermediarilor; 
 procedura eliberării acordului prealabil, a permisului de transfer şi a avizului de tranzit, 

aspecte care reprezintă elemente de noutate în legislaţia românească  
 
 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. 

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

 
 
 

Procedura insolvenţei 
Principii. Subiecţii. Organele. Derularea procedurii 

Vă dorim lectură plăcută 

 

Autor: Anca Roxana Adam  

Procedura insolvenţei 

Principii. Subiecţii. Organele. Derularea procedurii 

Editura C.H. Beck, 2016 

 
Insolvenţa – un sistem modern şi cuprinzător 

Puncte forte 

 analiza principiilor pe care se bazează Legea 
nr. 85/2014 

 aprofundarea interpretării contextuale a 
normelor juridice referitoare la insolvenţă 

 analiza pe larg a modalităţii de desfăşurare 
a procedurii de insolvenţă 

 prezentare amănunţită asupra situaţiilor 
care au generat în practica judiciară în 
materia insolvenţei o aplicare neuniformă a 
prevederilor legale 

 referiri la legislaţia europeană şi 
internaţională 

 evocarea unei bogate jurisprudenţe 
naţionale 

 aspecte de drept comparat 

 ample referinţe bibliografice 

 
 

http://www.beckshop.ro/procedura_insolventei-p7173.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 

Conexiunile actului – Norme de aplicare, versiuni, Citat de 

Oricare ar fi actele care citează actul normativ afișat în panoul central, le veți regăsi în panoul de 
Conexiuni. Iată cum funcționează! 

Reguli de afişare 

 Întotdeauna normele de aplicare ale unui act se regăsesc primele în lista conexiunilor 

 Versiunile indică numărul de modificări survenite asupra unui act normativ, inclusiv republicările 

(notă: vezi particula rep. în linkul versiunii) 

 Citat de: documentele din Legalis sunt întotdeauna interconectate – o lege poate fi citată de o altă lege 

/ hotărâre etc., de unul sau mai multe volume de doctrină, de decizii și hotărâri ale instanțelor române, 

ori ale Curții Europene a Drepturilor Omului, de revistele în format integral ori de extrase bibliografice.  

 Legalis®  conține și numeroase tipuri de conținut original, inclusiv Știri, MO Adnotat (comentarii ale 

specialiștilor pe marginea noilor acte din Monitorul Oficial), Editoriale, Breviare legislative ori Apariții 

editoriale recomandate.  

Ce se întâmplă cu actele pe care le citează documentul pe care îl consultați? 

Cu siguranţă, actul pe care îl vizualizați citează la rândul lui alte acte. Aceste acte pot fi accesate prin 
intermediul linkurilor create automat în actul consultat! 

 

 

Conexiunile din Legalis – Cum și de ce? 

Practica ne învață că textul unei legi nu este suficient pentru a rezolva o problemă juridică. Este nevoie de 
jurisprudență, comentarii ale specialiștilor, doctrină și, mai nou, chiar de legislație și jurisprudență 
comunitară. În tutorialul de astăzi vă vom arăta ce documente găsiţi în panoul de Conexiuni al unui act.  
 

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