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Editura C.H.Beck a pus în practică un proiect care se  dovedește 

util atât pentru specialiști, cât și pentru absolvenții facultăților 

de drept sau chiar pentru cititorii interesați de informații legis-

lative, actualizate săptămânal.  

InfoLEGALis reprezintă un instrument de lucru în care este 

realizată o selecție a unor elemente de noutate legislativă.  

Conține informații despre evenimente legislative care se află în 

derulare, despre acte normative noi sau aflate în stadiul de 

proiect.  

Proiectul se adresează nu numai celor care lucrează în dome-

niul juridic, ci și celor care doresc să afle noutățile legislative de 

ultimă oră, fără a mai fi nevoiți să apeleze la  un specialist.  

Întreaga echipă desfășoară o muncă susținută pentru a publica 

în timp util noutățile legislative. Orice propuneri sau sugestii le 

așteptăm la adresă de contact. 
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www.infolegal . ro/ infolegal is  

Susținut de: 
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Normele metodologice privind achizițiile au fost publicate 

În M.Of. nr. 422 și 423 din 6 iunie 2016 au fost publicate H.G. nr. 
394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-
cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și H.G. nr. 
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a pre-
vederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acor-
dului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 
 

Principalele dispoziții 

 clarificarea modului de aplicare a criteriilor de atribuire a contractelor de achiziții publice, 
prin explicitarea subcriteriilor „calitate-preț” și „costul cel mai scăzut”, introduse ca 
elemente de noutate prin legile achizițiilor publice; 

 detalierea modului în care procedura de licitație deschisă și licitație restrânsă se vor 
desfășura integral prin mijloace electronice (on-line) începând cu luna iunie 2016 pentru 
toate autoritățile contractante și începând cu ianuarie 2018 pentru unitățile de achiziții 
centralizare; 

 dezvoltarea și detalierea modului în care se va realiza consultarea pieței - parte a procesului 
de achiziție publică în cazul în care se dorește achiziționarea unor produse/servicii/lucrări cu 
grad ridicat de complexitate tehnică, financiară sau contractuală ori din domenii cu un rapid 
progres tehnologic; 

 sunt introduse noi reguli privind evaluarea ex-ante a documentației de atribuire; 
 se introduce Strategia de contractare, care este un document al fiecărei achiziții cu o 

valoare mai mare sau egală cu pragurile de: 23.227.215 lei, pentru contractele de achiziție 
publică/acordurile-cadru de lucrări; 600.129 lei, pentru contractele de achiziție publică/ 
acordurile-cadru de produse și de servicii; 3.334.050 lei, pentru contractele de achiziție 
publică/ acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice; 

 prelungirea duratei acordului-cadru de la 4 ani cât este în prezent, la maximum 8 ani, cu 
excepția cazurilor pe care entitatea contractantă le poate justifica doar prin obiectul specific 
al contractelor subsecvente ce urmează să fie atribuite. 

În M.Of. nr. 436 din 10 iunie 2016 a fost publicată Decizia ICCJ nr. 
11/2016 a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 
privind unele dispoziții din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 

 
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 dispozițiilor art. 105 alin. (1) și (2) și art. 106 din Legea nr. 85/2014, adminis-
tratorul/lichidatorul judiciar nu are atribuția de a verifica pe fond creanțele bugetare constatate 
prin titluri executorii, contestate în termenul legal în fața instanței specializate. 

Hotărâre prealabilă admisă privind insolvența 

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 pentru aprobarea O.U.G. nr. 6/2016 privind unele măsuri pentru 
punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul 
penal 

 Proiect de Lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea 
participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate 

 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 

 

Procesul legislativ la Senat 
 

Proiecte de lege în curs de dezbatere 

 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia 
animalelor 

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

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

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 
1/2011 

 Propunere legislativă pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind 
organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române 
de Televiziune 

 Propunere legislativă pentru modificarea art. 3 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/1993 pentru 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ 
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Cereri de reexaminare 

 
 
 
 
  

Jurisprudență europeană 

Jurisprudență europeană 

 Hotărârea în cauza C-47/15 - Sélina Affum/Préfet du Pas de Calais et Procureur général de la 
Cour d’appel de Douai 

„Directiva privind returnarea” se opune posibilității ca, înainte de a fi supus procedurii de 
returnare, un resortisant dintr-o țară non UE să fie încarcerat doar pentru motivul intrării sale 
ilegale pe teritoriul unui stat membru pe la o frontieră internă a spațiului Schengen. Soluția este 
aceeași și atunci când resortisantul respectiv, care se află în situație de simplu tranzit pe 
teritoriul statului membru în cauză, este prins cu ocazia ieșirii sale din spațiul Schengen și când 
face obiectul unei proceduri de readmisie către statul membru de unde vine. 
 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

 
În Jurnalul Oficial C 200 din 6 iunie 2016 a fost publicată ultima publicație CJUE.  

 
 

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectual (EUIPO) > candidați pentru ocuparea postului 
de președinte al unei camere de recurs. Anunțul a fost publicat în Jurnalul Oficial nr. C 204A din 8 iunie 
2016. 

Înscriere: Candidaturile se depun, de preferință, prin e-mail la adresa: 

MBBCSecretariat@euipo.europa.eu, 

folosind formularul de candidatură disponibil pe site-ul oficiului: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/ro/vacancies. 

Termen-limită: 20 iulie 2016, ora 24.00 
 
 
 

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.  

 

 
 

Cereri de reexaminare 

Preşedintele României a trimis sâmbătă, 4 iunie, Parlamentului, spre reexaminare, 
Legea pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr. 62/2011. 

http://www.legalis.ro/
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  Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

 

Tratatele și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene au fost republicate 

 

În Jurnalul Oficial nr. C 202 din 7 iunie 2016 a fost republicate Tratatul privind Uniunea Europeană 
(versiune consolidată), Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (versiune consolidată), 
Protocoale, Anexe la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Declarații anexate la Actul final al 
Conferinței interguvernamentale care a adoptat Tratatul de la Lisabona semnat la 13 decembrie 2007, 
Tabele de corespondență și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 
 

Conform avizului care însoțește republicarea,  publicația include: 
 versiunile consolidate ale TUE și TFUE, precum și a protocoalelor și a anexelor la acestea, astfel cum au 
fost modificate prin Tratatul de la Lisabona semnat la 13 decembrie 2007 la Lisabona și care a intrat în 
vigoare la 1 decembrie 2009. Aceasta conține de asemenea declarațiile anexate la Actul final al Conferinței 
interguvernamentale care a adoptat Tratatul de la Lisabona; 
 modificarea operată prin protocolul de modificare a Protocolului privind dispozițiile tranzitorii anexat la 
TUE, la TFUE și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, modificarea operată 
prin Regulamentul (UE, Euratom) nr. 741/2012 de modificare a Protocolului privind Statutul CJUE și a 
anexei I la acesta, precum și modificările operate prin Deciziile 2010/718/UE și 2012/419/UE de modificare 
a statutului Insulei Saint-Barthélemy și al Mayotte în raport cu UE;  
 modificarea art. 136 TFUE, prin adăugarea unui alineat (3), operată prin Decizia 2011/199/UE cu privire 
la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro, ca urmare a îndeplinirii de 
către statele membre a procedurilor de ratificare; 
 printre altele, modificările operate prin Actul de aderare a Republicii Croația; 
  modificările aduse prin Regulamentul (UE, Euratom) 2015/2422 de modificare a Protocolului privind 
Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene; 
 rectificările adoptate până în martie 2016; 
 Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene proclamată de către Parlamentul European, Consiliu 
și Comisie la Strasbourg la 12 decembrie 2007 (JO C 303, 14.12.2007, p. 1). Prezentul text reia și adaptează 
Carta proclamată la 7 decembrie 2000 și o înlocuiește începând cu 1 decembrie 2009, data intrării în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona.  

Prezenta publicație constituie un instrument de lucru și nu angajează răspunderea instituțiilor UE. 
 
Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice a fost republicat 

 

În Jurnalul Oficial nr. C 203 din 7 iunie 2016 a fost publicată versiunea consolidată a Tratatului de instituire 
a Comunității Europene a Energiei Atomice. 
 

Publicația include: 
 versiunea consolidată a Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, precum și 
protocoalele și anexele la tratat, în care au fost integrate modificările aduse prin Tratatul de la Lisabona; 
 modificarea operată prin protocolul de modificare a Protocolului privind dispozițiile tranzitorii anexat la 
TUE, la TFUE și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, precum și modificarea 
operată prin Regulamentul (UE, Euratom) nr. 741/2012 de modificare a Protocolului privind Statutul CJUE și 
a anexei I la acesta; 
 modificările operate prin Actul de aderare a Republicii Croația; 
 modificările aduse prin Regulamentul (UE, Euratom) 2015/2422 de modificare a Protocolului privind 
Statutul CJUE; 
 rectificările adoptate până în martie 2016. 

Prezenta publicație constituie un instrument de lucru și nu angajează răspunderea instituțiilor UE. 
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Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

 
 
 
  

Ziua Justiției va fi organizată pe 3 iulie 
 

Ministerul Justiției a publicat pe data de 9 iunie un proiect de hotărâre a 
Guvernului privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiției în anul 
2016. 

Conform instrumentului de motivare, prin proiect se propune: 
 Organizarea Zilei Justiției pe data de 3 iulie 2016; 
 Finanțarea evenimentului din bugetul Consiliului Superior al Magistraturii cu suma de 30 mii lei, 

suma care se alocă din bugetul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2016, 
capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul II „Bunuri şi servicii” 

 
 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 10 zile calendaristice de la publicare. 

România transpune Regulamentul IMI 

Ministerul Sănătății a publicat pe data de 7 iunie un proiect de 
ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 95/2006, republicată, privind reforma în 
domeniul sănătăţii. 

Conform instrumentului de motivare, prin proiect se transpun prevederile Directivei 2013/55/UE 
de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a 
Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului 
de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”). 
 
Schimbările generate de adoptarea acestui act normativ în eliberarea cardului profesional pentru 
farmacişti, vor simplifica procedurile de recunoaştere pentru autorităţile competente, şi vor genera 
o mai multă transparenţă, fiind în beneficiul atât al profesioniştilor cât şi al autorităţilor. 
Modificările aduse de prezentul act normativ în ceea ce priveşte funcţionarea mecanismului de 
alertă pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii cărora le-a fost s-a restrânsă sau interzisă 
desfăşurarea activităţii profesionale de către autorităţile competente sau instanţele judecătoreşti 
naţionale, va contribui la asigurarea unui nivel mai ridicat de protecţie a sănătăţii şi a 
consumatorilor. 
 
Proiectul facilitează accesul medicilor, cetăţeni ai unui stat terţ care solicită sau sunt titulari ai Cărţii 
Albastre UE, în scopul exercitării profesiei pe teritoriul României, astfel acoperindu-se deficitul de 
personal înalt calificat din sectorul de sănătate.  
 

 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: propuneri@ms.ro, în termen de 20 de zile calendaristice de la publicare. 

 

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

 
 
 

Concurs de admitere la INM şi Magistratură 2016 

Vă dorim lectură plăcută 

 

Autor: Cristi Danileţ  

Editura C.H. Beck, 2016 

 
Proba 3: Interviul. Etică şi deontologie judiciară 

Ediţia de faţă aduce la zi legislaţia cuprinsă în 
lucrare  şi completează noi exemple practice 
şi noi documente necesare a fi folosite drept 
bibliografie pentru pregătirea interviului. 

 
Puncte forte 

 prezentarea condiţiilor şi a etapelor de 
intrare în magistratură 

 descriere succintă a componentelor 
interviului 

 sfaturi pentru pregătirea interviului 

 exemple de întrebări primite la interviu 

 cele mai importante documente pe care 
orice candidat trebuie să le cunoască 

 
 

http://www.beckshop.ro/concurs_de_admitere_la_inm_si_magistratura_2016_proba_3_interviul_etica_si_deontologie_judiciara-p7210.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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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: 
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.beck.ro/
http://www.infolegal.ro/
http://www.legalis.ro/

