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Codul fiscal și alte acte normative privind finanțele au suferit modificări 

În M.Of. nr. 408 din 30 mai 2016 a fost publicată Legea nr. 112/2016 
privind aprobarea O.U.G. nr. 41/2015 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea 
unor măsuri bugetare. 
 

Acte normative modificate 

 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - dispoziții privind: stabilirea şi declararea 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează 
venituri din investiţii şi din alte surse; declararea, stabilirea și  plata contribuției de 
asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care nu realizează venituri de 
natura celor menționate la art. 155 sau care realizează venituri lunare exclusiv din 
investiții și/sau din alte surse sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe țară și nu 
se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări 
sociale de sănătate prevăzute la art. 154 sau în categoriile de persoane prevăzute la art. 
153 alin. (1) lit. g)-o), pentru care plata contribuției se suportă din alte surse; scutirile de 
la impozitul/taxa pe clădiri, pe teren, mijloacele de transport și pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor; taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate; 
scutirile de la taxele speciale; dispoziţiile tranzitorii în vederea stabilirii impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul fiscal 2016; 

 Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice - dispoziții privind concursul pentru 
ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale - dispoziții privind contractarea unui 
împrumut pentru asigurarea cofinanțării proiectelor care beneficiază de fonduri externe 
nerambursabile de postaderare de la UE pentru perioada de programare 2007-2013 

În M.Of. nr. 418 din 3 iunie 2016 a fost publicată Legea nr. 116/2016 
privind aprobarea O.U.G. nr. 24/2015 pentru modificarea Legii nr. 
135/2010 privind Codul de procedură penală. 

Principalele prevederi 

 durata privării de libertate dispusă prin măsura arestului la domiciliu se ia în considerare 
pentru calculul duratei maxime a măsurii arestării preventive a inculpatului în cursul 
urmăririi penale; 

 anterior, durata acestuia nu era luată în considerare pentru calcul;  
 Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările 

ulterioare, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

CPP: Noi dispoziții privind durata arestului la domiciliu 
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Legea sănătății modificată privind pensionarea unei categorii de medici 

În M.Of. nr. 411 din 31 mai 2016 a fost publicată Legea nr. 113/2016 
pentru modificarea art. 391 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății. 

 
Principalele prevederi 

 prin excepție de la prevederile potrivit cărora medicii se pensionează la vârsta de 65 de 
ani, indiferent de sex, medicii care își desfășoară activitatea în relație contractuală cu 
casele de asigurări de sănătate județene sau a municipiului București, direct sau prin 
intermediul furnizorilor de servicii medicale, își pot continua activitatea, după împlinirea 
vârstei de pensionare, la cerere, cu aviz anual eliberat de direcția de sănătate publică 
județeană sau a municipiului București și de CMR, prin colegiile județene ale medicilor sau 
al municipiului București, pe baza certificatului de sănătate. Necesitatea prelungirii 
activității se stabilește de către o comisie organizată la nivelul direcțiilor de sănătate 
publică județene sau a municipiului București, alcătuită din: 

 un reprezentant al casei de asigurări de sănătate județene sau a municipiului 
București; 

 un reprezentant al direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București;  

 un reprezentant al colegiului județean al medicilor sau al municipiului București.  

În M.Of. nr. 411 din 31 mai 2016 a fost publicat Ordinul nr. 3844/2016 
pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al 
documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ 
preuniversitar. 

Principalele prevederi 

 Documentele școlare sunt: a) registrul matricol; b) catalogul clasei; c) cataloagele pentru 
examenele de finalizare a studiilor; d) cataloagele pentru examenele de corigențe și 
diferențe; e) portofoliul educațional al elevului; f) suplimentul descriptiv; g) foaia 
matricolă; h) adeverința de studii/adeverința de absolvire; i) adeverința care atestă 
promovarea nivelului de învățământ/examenului; j) registrul unic de evidență a 
formularelor actelor de studii. Carnetul de elev reprezintă document de corespondență 
între unitatea de învățământ și familia elevului; 

 ordinul mai conține prevederi privind:  

 conținutul și formatul actelor de studii și al documentelor șco lare; 

 gestiunea actelor de studii și a documentelor școlare; 

 întocmirea și eliberarea duplicatelor actelor de studii; 

 reconstituirea situației școlare; 

 anularea și/sau modificarea actelor de studii și documentelor școlare.  

Regulamentul privind regimul actelor de studii și al 
documentelor școlare preuniversitare adoptat 
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CSM și-a fost modificat Regulamentul de organizare 

În M.Of. nr. 421 din 3 iunie 2016 a fost publicată Hotărârea Plenului CSM 
nr. 641/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat 
prin Hotărârea Plenului CSM nr. 326/2005. 

 Principalele prevederi 

 conducătorii compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Consiliului au, printre 
altele, ca atribuţii comune faptul că răspund de repartizarea echilibrată a sarcinilor 
personalului din subordine, sens în care înaintează Direcţiei resurse umane şi organizare 
propuneri privind întocmirea fişei postului pentru fiecare persoană din cadrul 
compartimentului; 

 Serviciul resurse umane pentru instanţele judecătoreşti are, printre altele, ca atribuţii 
faptul că întocmeşte fişele de post pentru întreg personalul din aparatul propriu al 
Consiliului, la propunerea conducătorilor de compartimente; întocmeşte actele 
administrative de stabilire sau modificare a drepturilor salariale de competenţa 
ordonatorului principal de credite; întocmeşte lucrările necesare pentru soluţionarea 
contestaţiilor împotriva actelor administrative de stabilire sau modificare a drepturilor 
salariale de competenţa ordonatorului principal de credite; 

 Direcţia economică şi administrativ exercită, prin Serviciul salarizare şi buget, în ceea ce 
priveşte salarizarea şi drepturile de personal, nu va mai avea ca atribuţii întocmirea 
actelor administrative de stabilire sau modificare a drepturilor salariate de competenţa 
ordonatorului principal de credite. 

În M.Of. nr. 421 din 3 iunie 2016 a fost publicat Ordinul nr. 
936/448/2016 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor 
din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul 
nr. 1832/856/2011. 

Principalele prevederi 

 Clasificarea ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere) se modifică în 
privința următoarelor ocupații: ajutor bucătar (941101), asistent de cercetare ştiinţifică în 
muzică (265238), cercetător ştiinţific în muzică (265237), compozitor (265235), decorator 
produse cofetărie (751206), dermopigmentist (514210), director dezvoltare afacere în 
domeniul agroalimentar (112038), jonctor fibră optică (742215), muzicolog (265236 ), 
ofiţer electrician (215148), ofiţer mecanic (214489), ofiţer punte (215241), specialist 
planificare teritorială (263221); 

 se mută ocupaţia „manager al sistemelor de management al calităţii” din Grupa de bază 
3257 „Inspectori în domeniul protecţiei mediului şi sănătăţii ocupaţionale”, asimilaţi în 
Grupa de bază 2421 „Analişti de management şi organizare”, şi va avea codul 242114;  

 se radiază ocupaţia „ofiţer electrician maritim”, cod COR 315105;  
 se radiază ocupaţia „ofiţer mecanic maritim”, cod COR 315106; 
 se radiază ocupaţia: „ofiţer de punte maritim”, cod COR 315211.  

COR - Clasificarea ocupaţiilor din România se modifică 
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  Ordonanța privind guvernanța corporativă aprobată cu modificări 

În M.Of. nr. 415 din 1 iunie 2016 a fost publicată Legea nr. 111/2016 
pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice. 

 

Principalele prevederi 

 Contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație și directorilor, respectiv 
ale membrilor consiliului de supraveghere și directoratului rămân supuse legislației în 
vigoare la data încheierii acestora, dacă părțile nu convin modificarea lor, potrivit 
prezentei legi; 

 Autoritățile publice tutelare înființează structuri de guvernanță corporativă proprii care 
asigură exercitarea atribuțiilor și competențelor prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind 
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 
ulterioare, la întreprinderile publice. Personalul încadrat în aceste structuri are statut de 
funcționar public;  

 pentru întreprinderile publice la care nu a fost declanșată procedura de selecție a 
membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere conform O.U.G. 
nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 
completările ulterioare, se declanșează procedura de selecție, prin grija autorității publice 
tutelare, în termen de 50 de zile de la intrarea în vigoare a normelor metodologice 
prevăzute la art. IV; 

 nerespectarea de către conducătorul autorității publice tutelare a termenului de 
declanșare a selecției prevăzut la alin. (1) de către întreprinderile publice aflate în 
subordine, coordonare sau în portofoliu constituie contravenție și se sancționează cu 
amendă de la 5.000 la 10.000 lei. 

În M.Of. nr. 419 din 3 iunie 2016 a fost publicată Legea nr. 118/2016 
pentru completarea art. 31 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. 

Principalele prevederi 

 Liceele cu profil agricol pot fi susţinute în ceea ce priveşte infrastructura, terenurile şi 
mijloacele de învăţământ şi de autorităţile locale şi de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale; 

 se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor 
principali de credite, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi, în 
structura bugetului. 

Legea educației naționale a fost modificată 
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În M.Of. nr. 408 din 30 mai 2016 a fost publicată Decizia ICCJ nr. 
12/2016 a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept cu 
privire la modalitatea de interpretare a dispozițiilor art. 99 alin. (6) din 
Statutul funcționarilor publici. 

 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea - Secția a II-a 
civilă, de contencios administrativ și fiscal şi a stabilit că: 

Dispozițiile art. 99 alin. (6) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în ambele situații reglementate de 
art. 99 alin. (1) lit. a) din aceeași lege. 

Hotărâre prealabilă admisă privind Statutul funcționarilor publici 

Excepție de neconstituționalitate admisă privind referendumul 

În M.Of. nr. 419 din 3 iunie 2016 a fost publicată Decizia Curții Consti-
tuționale nr. 361 din 26 mai 2016 referitoare la excepţia de neconstitu-
ţionalitate a prevederilor O.U.G. nr. 15/2016 pentru completarea Legii 
nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului. 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată 
direct de Avocatul Poporului şi constată că dispoziţiile O.U.G. nr. 15/2016 pentru completarea 
Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului sunt neconstituţionale.  

 

În M.Of. nr. 405 din 30 mai 2016 a fost publicată Decizia ICCJ nr. 3/2016 
a Completului competent să judece recursul în interesul legii privind 
unele dispoziții din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și 
a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. 

 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de procurorul general al Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie și, în consecință, stabilește că: 

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 62 din Legea nr. 275/2006 privind executarea 
pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, stabilește că 
veniturile realizate ca urmare a muncii prestate de persoanele aflate în executarea unor pedepse 
privative de libertate nu pot fi poprite pentru executarea unor creanțe fiscale. 

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 87 din Legea nr. 254/2013 privind executarea 
pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului 
penal, stabilește că veniturile realizate ca urmare a muncii prestate de persoanele aflate în 
executarea unor pedepse privative de libertate pot fi poprite pentru executarea unor creanțe 
fiscale stabilite prin hotărârile de condamnare. 

RIL admis privind executarea pedepselor 

http://www.legalis.ro/
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RIL admis privind sancționarea faptelor de corupție 

În M.Of. nr. 418 din 3 iunie 2016 a fost publicată Decizia ICCJ nr. 4/2016 
a Completului competent să judece recursul în interesul legii privind 
unele dispoziții din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea 
și sancționarea faptelor de corupție. 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de procurorul general al Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie și, în consecință, stabilește că: 

În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 privind 
prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și art. 215 alin. (1), (2) și (3) din Codul 
penal de la 1969, respectiv art. 244 alin. (1) și (2) și art. 306 din Codul penal, stabilește că: 

Fapta de a folosi, în cadrul autorității contractante, printr-o acțiune a autorului, documente ori 
declarații inexacte, ce a avut ca rezultat obținerea, pe nedrept, de fonduri din bugetul Uniunii 
Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum și de fonduri din 
bugetul național întrunește elementele constitutive ale infracțiunii unice prevăzute de art. 181 
alin. (1) din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de 
corupție, indiferent dacă legea penală mai favorabilă este legea veche sau legea nouă. 
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Procesul legislativ la Camera Deputaţilor 

Proiecte de lege înregistrate în lucru la comisiile permanente 

 Propunere legislativă pentru completarea art. 188 din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii 

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

 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, şi a Legii nr. 115/2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali 

 Propunere legislativă privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu 
caracter comunist şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor 
infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război 

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

 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi 
acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei 
Generale a Serviciului Muncii 1950-1961 

 

Procesul legislativ la Senat 
 

Proiecte de lege în curs de dezbatere 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin. (2) al art. 15 din Legea 
nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
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Jurisprudență europeană 

Jurisprudență europeană 

 Concluziile avocatului general în cauza C-157/15 - Samira Achbita și Centrum voor gelijkheid 
van kansen en voor racismebestrijding/G4S Secure Solutions NV 

În opinia avocatului general Kokott, interdicția de a purta văl în cadrul unei întreprinderi 
poate fi admisibilă.  

În cazul în care interdicția este întemeiată pe un regulament intern general potrivit căruia la 
locul de muncă sunt interzise orice semne exterioare care exprimă convingeri politice, 
filozofice și religioase, această interdicție ar putea fi justificată de obiectivul punerii în 
aplicare a unei politici de neutralitate legitime a angajatorului cu privire la apartenența 
religioasă și la convingeri.  

Mulți oameni consideră că religia este o parte importantă a identității lor personale și că 
libertatea de religie este una dintre bazele unei societăți democratice.  

În timp ce sexul, culoarea pielii, originea etnică, orientarea sexuală, vârsta sau handicapul 
unui lucrător „nu pot fi lăsate la garderobă” atunci când intră în incinta întreprinderii 
angajatorului său, în ceea ce privește manifestarea religiei la locul de muncă lucrătorului i 
se poate solicita o oarecare atitudine rezervată, fie că aceasta se referă la practicile 
religioase, la modurile de conduită dictate religios sau, cum este cazul în speță, la ținuta 
vestimentară.  

Gradul de rezervă care poate fi solicitat unui lucrător depinde de o analiză de ansamblu a 
tuturor elementelor relevante ale cazului individual 
 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

 
În Jurnalul Oficial C 191 din 30 mai 2016 a fost publicată ultima publicație CJUE.  
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Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Durata obligației de respectare a cotei standard minime de TVA a fost prelungită 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 142 din 31 mai 2016 a fost publicată Directiva (UE) 2016/856  de modificare a 
Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește durata 
obligației de respectare a cotei standard minime. 
 

Directiva 2006/112/CE dispune că de la 1 ianuarie 2011 până la 31 decembrie 2015 cota standard a TVA nu 
poate fi mai mică de 15%. Pentru a preîntâmpina ca diferențele excesive dintre cotele standard ale TVA 
aplicate de statele membre să conducă la dezechilibre structurale în Uniune și la denaturări ale concurenței 
în anumite sectoare de activitate, este o practică comună, în domeniul impozitelor indirecte, să se 
stabilească cote minime. Acest lucru este încă prudent în ceea ce privește TVA. Conform modificărilor 
publicate. de la 1 ianuarie 2016 până la 31 decembrie 2017, cota standard nu poate fi mai mică de 15 %. 
 

Secretariatul General – Direcția Resurse umane, finanțe și servicii generale (SG1) > post vacant 
ECA/2016/6 - responsabil de securitate (Grupa de funcții AD, gradele 10-12). Anunțul a fost publicat în 
Jurnalul Oficial nr. C 194A din 1 iunie 2016.  
 
Înscriere: Candidaturile, redactate în mod obligatoriu în engleză sau în franceză, trebuie transmise pe 

cale electronică la următoarea adresă: vacancies@eca.europa.eu. 

Candidatura trebuie să menționeze la rubrica „Subiect” numărul de referință al anunțului de post 

vacant și trebuie să fie însoțită în mod obligatoriu de următoarele documente: 

- o scrisoare de motivație, maximum o pagină; 

- un curriculum vitae actualizat, maximum trei pagini, elaborat pe baza modelului Europass (a se 

vedea: http://europass.cedefop.europa.eu); 

- declarația pe propria răspundere anexată la prezentul anunț, completată, datată și semnată; 

- două scrisori de recomandare de la locurile de muncă anterioare. 

Candidaturile care nu respectă cu strictețe aceste instrucțiuni vor fi respinse. 

Termen-limită: 30 iunie 2016, ora 12.00 

 
 
 

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 
 

 
 
 
  

Nou cadru legal privind managementul deșeurilor de 
animale 
 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a publicat pe data de 1 iunie 
un proiect de ordonanță de urgență privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală. 

Conform instrumentului de motivare, proiectul stabileşte cadrul legal privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, referitoare la: 
 sistemul de colectare, transport și de eliminare a deșeurilor; 
 se transpune Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 de stabilire a unor norme sanitare privind 

subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului 
uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002: 

 stabilirea contravențiilor și sancțiunilor; 
 abrogarea O.G. nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine 

animală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2006 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: nicolae.cristea@madr.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicare. 

MJ propune rearondarea unor localități în circumscripția instanțelor 

Ministerul Justiției a publicat pe data de 31 mai un proiect de 
hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 337/1993 pentru stabilirea 
circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă 
judecătorii. 

Conform instrumentului de motivare, proiectul are ca obiect reardondarea localităților din 
circumscripția Judecătoriei Însurăței la alte judecătorii apropiate: Judecătoria Brăila și Judecătoria 
Făurei.  
 
Propunerea de reardonare are în vedere criteriul accesibilității justițiabililor, întrucât arondarea 
unor localități către judecătorii foarte îndepărtate poate echivala cu limitarea accesului la justiție.  
 
Adoptarea proiectului se impune în regim de urgență, având în vedere că în prezent la această 
instanță nu mai funcționează niciun judecător, iar dosarele care cad în competența sa, atât în 
materie civilă, cât și în materie penală nu pot fi judecate, ceea ce afectează în mod grav justițiabilul 
care se adresează justiției și semnifică o îngrădire a accesului la justiție.  
 

 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: dean@just.ro, în termen de 20 de zile calendaristice de la publicare. 
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Decrete semnate și cereri de reexaminare 

 
 
  

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 24/2015 pentru modificarea Legii nr. 
135/2010 privind Codul de procedură penală; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 31 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. 

 
Cereri de reexaminare 

Preşedintele României a trimis Parlamentului pe 31 mai două cereri de reexaminare privind: 

 Legea pentru aprobarea O.U.G. nr. 4/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 
1/2011 - intervențiile legislative au drept scop descentralizarea deciziei cu privire la emiterea și retragerea 
titlului de doctor, precum și acordarea calității de conducător de doctorat prin responsabilizarea 
universităților în procedura de acordare/retragere a titlului de doctor, precum și în procedura de abilitare. În 
opinia Președintelui, acest obiectiv avut în vedere de legiuitor nu poate fi efectiv și real câtă vreme implică 
trecerea la criterii și proceduri stabilite individual, de fiecare universitate în parte, în detrimentul unui set de 
condiții minimale, unitare, referitoare la procesul de susținere a tezei de doctorat, la procedura de abilitare 
și la procedura de analiză a eventualelor abateri de la normele de integritate; 

 Legea privind aprobarea O.U.G. nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor 
structurale din domeniul transporturilor - O.U.G. nr. 68/2015 a creat premisele înființării unui organism 
intermediar pentru transport în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (2014-2020), care 
gestionează funcțiile de selecție și evaluare proiecte, monitorizare a implementării, verificare tehnică și 
financiară, precum și verificarea achizițiilor publice pentru proiecte de transport. Prin modificarea introdusă 
Președintele apreciază însă că este afectat procesul de desemnare a autorităților de management pentru 
crearea sistemului de management și control pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, aspect de 
natură să contravină art. 123 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 

Decrete 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 62/2015 pentru 
prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri 
pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în 
aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă; 

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

