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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 
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Noi măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier 
de informații în domeniul rutier 

În M.Of. nr. 439 din 13 iunie 2016 a fost republicată Legea nr. 5/2014 
privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de 
informații referitoare la încălcările normelor de circulație care afectează 
siguranța rutieră și pentru facilitarea executării sancțiunilor aplicate 
acestor încălcări. 

Principalele dispoziții 

 legea a fost republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 55/2016, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 282 din 14 aprilie 2016, dându-se textelor o nouă numerotare; 

 legea are drept scop facilitarea schimbului transfrontalier de informații între autor itățile 
competente din România și cele din celelalte state membre sau din statele participante, 
privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră, atunci când 
încălcarea a fost săvârșită cu un vehicul înmatriculat într-un stat membru sau stat 
participant, altul decât statul în care a fost săvârșită fapta, precum și facilitarea executării 
de către autoritățile române a sancțiunilor aplicate pentru încălcări săvârșite pe teritoriul 
României cu vehicule înmatriculate în alte state membre și în statele participante; 

  În vederea realizării scopului prevăzut la alin. (1), prezenta lege stabilește:  
a) autoritatea publică română prin intermediul căreia se va asigura schimbul 

transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care 
afectează siguranța rutieră, în calitate de punct național de contact;  

b) modalitatea de efectuare a schimbului de informații prin utilizarea căutării 
automatizate a datelor de înmatriculare a vehiculelor și proprietarilor sau 
deținătorilor acestora; 

c) modalitatea de informare, de către autoritățile române competente, 
a proprietarului, deținătorului vehiculului sau a persoanei identificate în alt mod, 
cu privire la încălcarea, pe teritoriul României, a normelor de circulație care 
afectează siguranța rutieră, dacă această încălcare este săvârșită cu un vehicul 
înmatriculat într-un alt stat membru; 

d) regimul juridic al încălcărilor normelor de circulație care afectează siguranța 
rutieră ce au fost săvârșite pe teritoriul României. 

 legea se aplică în relația cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Irlanda, 
Regatul Danemarcei și Confederația Elvețiană, începând cu data la care aceste state vor 
face obiectul aplicării Directivei (UE) 2015/413 de facilitare a  schimbului transfrontalier de 
informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră ; 

 legea nu aduce atingere dispozițiilor Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară 
internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și 
normelor de drept internațional și european relevante în domeniul cooperării judiciare în 
materie penală. 

 legea se aplică în relația cu un stat terț în baza și în condițiile acordului încheiat de un stat 
terț cu Uniunea Europeană în vederea participării la schimbul de date privind 
înmatricularea vehiculelor potrivit Directivei (UE) 2015/413 a Parlamentului European și 
a Consiliului din 11 martie 2015, de la momentul intrării în vigoare a  acestui acord. 

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 completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii 

 Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 17/1996 privind regimul 
armelor de foc şi al muniţiilor 

 Proiectul Legii sindicatelor 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 

 Propunere legislativă pentru completarea art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.  188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici 

 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii poliţiei locale nr.  
155/2010 

 
Procesul legislativ la Senat 

 

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 



 

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

 

3 

Jurisprudență europeană 

 
 
 
 
  

Jurisprudență europeană 

 Hotărârea în cauza C-308/14 - Comisia/Regatul Unit 

Regatul Unit poate impune ca beneficiarii alocațiilor familiale și ai creditului fiscal pentru copilul 
aflat în întreținere să dispună de dreptul de ședere în acest stat. Deși această condiție este 
considerată o discriminare indirectă, ea este justificată de necesitatea de a proteja finanțele 
statului membru gazdă. 
 

 Hotărârea în cauza C-12/15 - Universal Music International Holding BV/Michael Tétreault 
Schilling și alții 

Materializarea unui prejudiciu pur financiar într-un stat membru nu justifică în sine competența 
instanțelor acestui stat. Ca regulă generală, competența revine instanțelor statului membru pe 
teritoriul căruia se află domiciliul pârâtului. 
 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

 
În Jurnalul Oficial C 211 din 13 iunie 2016 a fost publicată ultima publicație CJUE.  

 
 

Direcția Generală Informatică > post vacant pentru funcția de director al Direcției „Digital Business 

Solutions” (DIGIT.B) (gradul AD 14) Bruxelles *Articolul 29 alineatul (2) din Statutul funcționarilor+ 

COM/2016/10368rs. Anunțul a fost publicat în Jurnalul Oficial nr. C 214A din 15 iunie 2016. 

Înscriere: trebuie să vă înscrieți prin internet la adresa: 

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 

și să urmați instrucțiunile menționate la această adresă cu privire la diferitele etape ale procedurii. 

Termen-limită: 13 iulie 2016, ora 12:00 (după-amiază), 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 

Noul Cod fiscal propus spre modificare 
 

Ministerul Finanțelor Publice a publicat pe data de 16 iunie un proiect de 
ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. 

Conform instrumentului de motivare, promovarea acestui act normativ este determinată în 
principal de: 
 necesitatea protejării și din punct de vedere fiscal a persoanelor fizice care au dreptul de a li se 
stinge datoriile izvorâte din contractele de credit cu tot cu accesorii, fără costuri suplimentare, prin 
darea în plată a imobilului ipotecat în favoarea creditorului, potrivit prevederilor Legii nr. 77/2016 
privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite; 
 imposibilitatea continuării demersului statistic pentru satisfacerea cerințelor regulamentelor U.E. și 
ale celor naționale, precum si a respectării angajamentelor ca stat membru UE în domeniul statisticii 
oficiale, ceea ce poate avea drept consecinţe aplicarea implicita a procedurilor de infringement; 
 necesitatea simplificării și acordării unui tratament fiscal specific aplicabil veniturilor obținute de 
către operatorii statistici utilizați pentru colectarea datelor privind statistici oficiale, în vederea 
impulsionării activității producerii de statistici oficiale; 
 evitarea blocării activității unor operatori economici, cum ar fi cei din domeniile de achiziții de 
diverse produse de la persoane fizice (produse agricole, din flora spontană, achiziții de ciuperci și 
fructe de pădure etc.) sau din domeniul organizatorilor de evenimente speciale 
 
 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. 

Statutul elevului a fost elaborat 

Ministerul Educației a publicat pe data de 17 iunie un proiect de 
act normativ privind Statutul elevului. 

Conform instrumentului de motivare, statutul reglementează drepturile şi îndatoririle 
beneficiarilor primari ai educației (elevii), înmatriculaţi în unitățile de învăţământ de stat, particular 
sau confesional din România. Regulamentele școlare se elaborează în baza prezentului statut. Orice 
cetăţean român sau cetăţean din ţările Uniunii Europene, din statele aparţinând Spaţiului Economic 
European şi din Confederaţia Elveţiană se poate înscrie într-o unitate de învățământ din România şi 
poate frecventa, în condiţiile prevăzute de lege, orice formă de învăţământ în limba română, în 
limbile minorităţilor naţionale sau în limbi de circulaţie internaţională, indiferent de limba sa 
maternă şi de limba în care a studiat anterior. De aceleaşi drepturi beneficiază şi persoanele care 
solicită sau au dobândit o formă de protecţie în România, respectiv minorii străini şi minorii 
apatrizi, a căror şedere pe teritoriul României este oficial recunoscută, conform legii. 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: dezbateripublice@edu.gov.ro, în perioada 17 iunie - 4 iulie. 
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RCA pentru prejudiciile terților provocate de accidente de vehicule 

 
 
 
  

Ministerul Finanțelor Publice a publicat pe data de 13 iunie un proiect de 
Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii 
produse terților prin accidente de vehicule. 

Conform instrumentului de motivare, proiectul a fost elaborat ținând cont, în principal, de 
prevederile directivelor Uniunii Europene în materie, de propunerile formulate de asociațiile 
profesionale și patronale ale asigurătorilor și transportatorilor auto, precum și de experiența altor 
state membre în ceea ce privește reglementarea acestei asigurări. 
 

Principalele modificări pe care le aduce proiectul de lege se referă la reglementarea contractului de 
asigurare RCA, contract în baza căruia sunt stabilite condiţiile generale și particulare ale acoperirii 
asigurării RCA, modalitatea și termenele de plată în cazul în care se optează pentru plata în rate, 
riscurile suplimentare celor obligatorii prevăzute de lege. Contractul RCA poate cuprinde alte clauze și 
condiţii suplimentare în măsura în care acestea nu restricționează drepturile terțelor persoane 
prejudiciate. Contractul RCA se încheie pe o perioadă de la o lună la 12 luni, multiplu de o lună, în 
funcţie de opţiunea asiguratului. Plata primelor de asigurare se face integral sau în rate conform 
acordului dintre asigurat și asigurătorul RCA. 
 

Proiectul de lege prevede posibilitatea suspendării contractului RCA la cererea asiguratului care a 
încheiat un contract RCA pe perioada suspendării dreptului de circulație al vehiculului conform 
prevederilor legale sau pe perioada imobilizării tehnice a vehiculului. 
 

De asemenea, în proiect sunt reglementate limitele minime de răspundere acoperite prin asigurarea 
RCA conform reglementărilor UE astfel: 

 - pentru prejudicii materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul 
persoanelor păgubite, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente, la un nivel de 
1.000.000 euro; 
 - pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse 
în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite, limita de despăgubire se 
stabileşte, pentru accidente, la un nivel de 5.000.000 euro. 

 
Limitele de răspundere sunt revizuite din 5 în 5 ani, în funcţie de evoluţia indicelui european al 
preţurilor de consum (IEPC) stabilit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2494/95 privind indicii 
armonizaţi ai preţurilor de consum și sunt prevăzute în reglementările A.S.F. 
 

O altă noutate o constituie posibilitatea răscumpărării părţii din prejudiciu suportată de asigurat. Prin 
contractul RCA părţile pot conveni posibilitatea răscumpărării, respectiv suportarea de către asigurat 
a contravalorii despăgubirii corespunzătoare evenimentului, asiguratul compensând asigurătorului 
RCA cuantumul acesteia, ulterior achitării despăgubirii cuvenite persoanei prejudiciate. 
 

Proiectul introduce posibilitatea aplicării procedurii compensării directe în cazul asigurărilor RCA. 
Astfel, în baza unei clauze contractuale opționale asiguratul va putea să se adreseze propriului 
asigurător RCA pentru obținerea despăgubirilor, acesta recuperând ulterior contravaloarea daunei 
achitate de la asigurătorul persoanei vinovate. În urma compensării directe, asigurătorul al persoa-
nei prejudiciate recuperează contravaloarea daunei de la asigurătorul RCA al persoanei vinovate. 
 
 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. 

http://www.legalis.ro/
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Unele acte din domeniul asigurărilor de șomaj ar putea fi modificate 

 
 

  

Ministerul Muncii a publicat pe data de 17 iunie un proiect de hotărâre a 
Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative din 
domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă și al securităţii și sănătății în muncă. 

Conform instrumentului de motivare, hotărârea îşi propune să simplifice modul de furnizare a unor 
servicii publice în anumite domenii de interes, precum în situaţia acordării drepturilor prevăzute de 
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, 
cu modificările şi completările ulterioare și în situația organizării instruirii lucrătorilor în domeniul 
securității și sănătății în muncă conform H.G. nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Modificările legislative creează premisele pentru îmbunătățirea comunicării interinstituționale a infor-
mațiilor și a documentelor, pentru facilitarea implementării unitare a legislației privind reutilizarea 
informațiilor din sectorul public și a semnăturii electronice extinse, precum și pentru simplificarea 
procesului de stabilire și acordare a indemnizației de șomaj și a celorlalte măsuri active de ocupare 
prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, prin reglementarea 
posibilității obținerii de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a 
municipiului București, a informațiilor cu privire la veniturile persoanelor solicitante prin intermediul 
spațiului virtual, precum și din sistemul informatic al Ministerului Finanțelor Publice, prin sistemul 
informatic al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). 
 
De asemenea, se instituie posibilitatea persoanelor care doresc să se asigure în sistemul asigurărilor 
pentru șomaj prin încheierea unui contract de asigurare pentru șomaj de a atesta calitatea de 
asigurați în sistemul public de pensii și în sistemul asigurărilor sociale de sănătate atât cu contractul de 
sănătate, cât și cu orice alt document justificativ privind dobândirea calității de asigurat în cadrul 
acestor sisteme de asigurări sociale, eliberat de instituțiile competente potrivit legii, în format 
electronic cu semnătură electronică extinsă, în baza unui certificat calificat sau în format pe hârtie în 
original. 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: dezbateri@mmuncii.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicare. 
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Doar în Magazinul online BECKSHOP >>>>>> 

 
 
 
 

Neajunsurile legislației fiscale. Soluții practice de rezolvare 

Vă dorim lectură plăcută 

 

Autori: Nicolae Grigorie Lăcriţa, Vasile Radu Pop Agrișu  

Editura C.H. Beck, 2016 

 
Principalele neajunsuri în interpretarea 

și aplicarea noii legislații fiscale 

Începând cu 1 ianuarie 2016 au intrat în vigoare 
noile reglementări fiscale fundamentale: Codul 
fiscal, Codul de procedură fiscală şi Normele 
metodologice de aplicare a Codului fiscal. Spre 
surprinderea contribuabililor, pentru Codul de 
procedură fiscală nu s-au mai emis Norme 
metodologice de aplicare unitare, cuprinse într-un 
singur act normativ. Lucrarea tratează importante 
neajunsuri constatate în noile Coduri la nivel de 
articole, alineate, definiţii, noţiuni, termeni, 
expresii, sintagme, descrieri de obligaţii fiscale etc. 
Este foarte greu de stabilit o corespondenţă între 
prevederile din Codul fiscal și cele din Norme, iar 
pentru numeroase dintre acestea nici nu se poate 
stabili o legătură de corespondenţă, existând și 
dispoziții în Normele metodologice pentru care nu 
se poate identifica baza legală de emitere. 
Interpretarea şi analiza acestor neajunsuri s-a făcut 
prin prisma unor prevederi din Constituţia 
României, din Legea privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, din 
Legea privind folosirea limbii române în locuri, 
relaţii şi instituţii publice, precum şi în baza unor 
decizii ale Curţii Constituţionale. 

 
 

http://www.legalis.ro/
http://www.beckshop.ro/neajunsurile_legislatiei_fiscale-p7208.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/
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Fax: 021.4100848 
redactie@beck.ro 

Cărțile bune creează dependență! 
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InfoLEGALis România 
E-mail: editor@infolegal.ro 
www.infolegal.ro 
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Oana Dimitriu 
Coordonator Proiect 
 
Luminița Chițoran 
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Oana Dobrițescu 
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InfoLEGALis reprezintă un instrument de lucru în care este realizată o 
selecție a noutăților legislative. 

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