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Procedurile de acordare a indemnizației și concediului 
pentru creșterea copilului se simplifică 

În M.Of. nr. 473 din 24 iunie 2016 a fost publicată 449/2016 pentru 
modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a preve-
derilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară 
pentru creșterea copiilor, aprobate prin H.G. nr. 52/2011, iar în M.Of. nr. 
474 din 27 iunie 2016 a fost publicat Ordinul nr. 1099/2016 privind apro-
barea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din Legea 
nr. 66/2016 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 111/2010. 

Principalele prevederi 

I. Hotărârea de Guvern vizează, în principal, două aspecte: 

1. Modul de aplicare a drepturilor noi ce vor fi  stabilite începând cu 1 iulie 2016: 
 modul de stabilire a celor 12 luni de eligibilitate din ultimii 2 ani înainte de nașterea 

copilului, în vederea acordării dreptului la concediu și indemnizație lunară, respectiv: 

 din 12 luni consecutive, în cazul în care în această perioadă se realizează fără 
întrerupere venituri supuse impozitului și/sau se înregistrează una sau mai multe 
dintre situațiile asimilate prevăzute de ordonanța de urgență (șomaj, concedii 
medicale, perioade de studii preuniversitare/universitare sau postuniversitare etc.); 

 din 12 luni succesive, în care sunt îndeplinite condițiile de acordare, în cazul în care 
în perioada de 2 ani, realizarea veniturilor supuse impozitului și/sau înregistrarea 
uneia sau mai multora dintre situațiile prevăzute de lege *la art. 2 alin. (5) din 
ordonanță+ s-au produs cu întreruperi. 

 modalitatea de a stabilire a veniturilor care se iau în calcul în raport cu perioada de 
eligibilitate; 

 reglementarea, în condițiile prevăzute de Legea nr.66/2016, a modului de acordare a 
stimulentului de inserție și, respectiv de prelungire a perioadei de acordare a acestuia, 
cu respectarea termenului de cel puțin 60 zile înainte de finalizarea concediului pentru 
întoarcerea la activitatea profesională; 

 includerea indemnizației care se acordă persoanelor care au copii cu handicap în 
întreținere și care optează pentru program de lucru redus și corelarea cu procedura de 
acordare a celorlalte drepturi prevăzute de O.U.G. nr. 111/2010; 

 modificarea anexei privind Cererea și declarația pe propria răspundere pentru 
solicitarea dreptului; 

 se reglementează și faptul că, persoanele care au născut anterior intrării în vigoare a 
Legii nr. 66/2016 și care nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate prevăzute de O.U.G. 
nr. nr. 111/2010, dar îndeplinesc condițiile mai favorabile referitoare la cele 12 luni de 
eligibilitate din ultimii 2 ani înainte de nașterea copilului, pot beneficia de drepturile 
conferite de lege, de la data depunerii cererii. 

2. Simplificarea metodologiei de solicitare a dreptului: 

 prezentarea în copie a documentelor justificative fără a mai fi necesară legalizarea 
acestora, ci doar confruntarea cu originalul documentelor, la depunerea acestora. 
Astfel, se elimină cheltuiala suplimentară pentru legalizarea documentelor; 

 în cazul copiilor născuți în străinătate certificatul sau extrasul de naștere, după caz, se 
solicita în traducere autorizată nu și prin legalizare în condițiile legii; 

 în situațiile în care acest lucru este posibil, primăria va transmite agenției pentru plăți și 
inspecție socială documentele de solicitare a dreptului și în format electronic (scanate) 
pentru a se putea prelucra operativ la nivelul agențiilor pentru plăți și inspecție socială; 
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   se introduce posibilitatea de certificare a cererii de către primar sau persoana 

desemnată de acesta, prin semnătură electronică, acolo unde acest lucru este posibil, 
asigurând mai multă rapiditate în analiza administrativă a documentelor depuse, față de 
reglementarea actuală care prevede doar certificarea prin semnătură și ștampilă; 

 se simplifica solicitarea unui nou drept în cazurile de suprapunere a drepturilor pentru 
copii născuți în perioada de concediu, prin depunerea cererii și prezentarea numai a 
documentelor suplimentare care atestă noua situație, respectiv certificatul de naștere 
al următorului copil sau actele care atestă situația juridică a acestuia față de solicitant, 
precum și, dacă este cazul, actele care atestă realizarea de venituri în cazul în care 
părintele înainte de nașterea acestuia din urmă copil a realizat activități aducătoare de 
venituri supuse impozitului; 

 specificarea în cuprinsul formularului de cerere a faptului că în cazul în care drepturile 
de alocaţie de stat pentru copii se solicită în acelaşi timp cu dreptul de indemnizaţie 
pentru creşterea copilului, respectiv de stimulent de inserţie, solicitarea drepturilor se 
face prin completarea în același formular a datelor pentru obținerea drepturilor; 

 disponibilitatea formularelor necesare acordării drepturilor pe site-urile ministerului, 
ANPIS, AJPIS, primării; 

 sunt incluse prevederi care dau posibilitatea, pentru viitor, de a se solicita documente 
doveditoare on-line, pe baza semnăturii electronice extinse. 

II. Ordinul de ministru vizează, în principal, următoarele aspecte: 

 acordarea din oficiu a majorărilor de cuantumuri prevăzute de lege, pe baza 
documentelor care au determinat acordarea dreptului inițial; 

 prelungirea din oficiu a perioadei de acordare a stimulentului de inserție, pentru 
persoanele care la data intrării în vigoare a Legii nr. 66/2016 se află în plata acestui 
drept și care nu solicită prelungirea sau, după caz, reluarea drepturilor de indemnizație 
pentru creșterea copilului; 

 prelungirea/reluarea concediului pentru creșterea copilului și a indemnizației pentru 
persoanele care au optat, în baza reglementărilor anterioare, pentru concediul pentru 
creșterea copilului până la 1 an, pe bază de cerere și adeverință eliberată de angajator 
care să ateste perioada pentru care se suspendă raporturile de muncă sau de serviciu; 

 reglementarea situației persoanelor aflate în imposibilitatea de prelungire ori reluare a 
concediului din cauza desființării angajatorului sau a încetării raporturilor de muncă sau 
de serviciu, prin posibilitatea de a solicita adeverința eliberată de inspectoratele 
teritoriale de muncă sau de angajatorul cu care a avut încheiate raporturile de muncă 
sau de serviciu, ori agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, prin care se 
atestă faptul că persoana nu se află în raport de muncă sau de serviciu cu acel angajator 
și nici cu un alt angajator; 

 pentru a nu se îngreuna procesul de solicitare a reluării/prelungirii dreptului la 
indemnizație pentru creșterea copilului se reglementează ca posibilități de transmitere 
a cererii și documentului/documentelor doveditoare: 

 prin prezentare directă la sediul agenției teritoriale; 

 prin serviciile poștale  sau de curierat, în plic închis, la adresa agenției teritoriale, cu 
specificația „prelungire/reluare drepturi ICC”; 

 prin transmitere în format electronic, scanat, la adresele de mail comunicate de 
agențiile teritoriale. 

 toate informațiile vor fi afișate pe site-urile ministerului, ANPIS, AJPIS pentru a fi mai 
ușor identificate modalitățile de transmitere a solicitărilor; 

 formularul de cerere este un formular simplu, pe o singură pagină, care cuprinde 
informațiile necesare identificării beneficiarului în baza de date a AJPIS care plătește 
dreptul. 
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Statutul polițistului a suferit modificări 

 
  

În M.Of. nr. 459 din 21 iunie 2016 a fost publicată O.U.G. nr. 21/2016 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul 
polițistului. 

Principalele prevederi 

 ordonanța a fost adoptată pentru a pune în acord dispozițiile statutului cu Deciziile Curții 
Constituționale din 24 martie 2016 și 19 aprilie 2016; 

 măsurile adoptate prin actul normativ vizează, în principal, organizarea și dezvoltarea 
carierei polițistului, modificarea și suspendarea raportului de serviciu al acestuia, precum 
și ocuparea posturilor vacante; 

 modificările și completările au în vedere: 

 Stabilirea tipologiei și duratei cursurilor pentru formarea în carieră, precum și a celor 
care asigură formarea profesională continuă a polițistului. Această reglementare va 
permite și formarea polițiștilor proveniți prin încadrare directă. Astfel, în primul an de 
activitate, polițistul încadrat direct trebuie să urmeze un curs pentru inițierea în 
carieră în instituțiile de formare profesională ale MAI, cu o durată de cel puțin 3 luni, 
iar pentru specialiștii încadrați direct sau transferați, un curs de 4 săptămâni.  

 Aspecte referitoare la modificarea și suspendarea raportului de serviciu al polițistului. 
Mai exact, noile reglementări menționează situațiile de modificare a raportului de 
serviciu al polițistului – delegare, detașare, participare la misiunile internaționale, 
transfer, mutare, împuternicire pe o funcție de conducere, punere la dispoziție – și 
conține elemente generale de procedură. 

 ocuparea posturilor vacante – sunt reglementate aspectele care vizează organizarea și 
desfășurarea concursurilor pentru ocuparea unei funcții vacante, ca element al inițierii și 
modificării raportului de serviciu.  

Noi proceduri și formulare fiscale aprobate 

În perioada 18-24 iunie 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. 1850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activității de 
distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, precum și 
pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (M.Of. nr. 471/24.06.2016) 

 O.P.A.N.A.F. nr. 1849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor 
economici care comercializează în sistem angro sau en datail produse energetice - 
benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi 
pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare (M.Of. nr. 474/24.06.2016) 

 O.P.A.N.A.F. nr. 1863/2016 pentru aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, 
în cazul activităţilor agricole, şi pentru aprobarea unor formulare (M.Of. nr. 
474/24.06.2016) 
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CEDO: România a încălcat art. 3 
și art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție 

În M.Of. nr. 462 din 22 iunie 2016 a fost publicată Hotărârea CEDO din 
15 decembrie 2015 în cauza S.C. Antares Transport - S.A. și S.C. 
Transroby - S.R.L. împotriva României. 

CEDO a hotărât: 

1. hotărăște că a fost încălcat art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție; 

2. hotărăște că nu se poate pronunța cu privire la aspectul aplicării art. 41 și pe cale de 

consecință: 

a) rezervă pronunțarea cu privire la acest aspect; 

b) solicită Guvernului și reclamantelor să prezinte, în termen de șase luni de la data 

rămânerii definitive a hotărârii, în conformitate cu art. 44 §2 din Convenție, propriile 

observații scrise cu privire la cuantumul despăgubirilor care urmează să fie acordate 

reclamantelor și, în special, să informeze Curtea cu privire la orice acord la care ar putea 

ajunge; 

c) rezervă pronunțarea privind procedura ulterioară și deleagă președintelui Camerei 

competența de soluționare, în cazul în care este necesar. 

 

 În M.Of. nr. 467 din 23 iunie 2016 a fost publicată Hotărârea CEDO din 2 

februarie 2016 în cauza Drăgan împotriva României. 
 

CEDO a hotărât: 

1. declară capetele de cerere întemeiate pe art. 3 privind condițiile de detenție și lipsa unui 

tratament medical adecvat și a unei diete corespunzătoare admisibile, iar celelalte capete de 

cerere inadmisibile; 

2. hotărăște că a fost încălcat art. 3 din Convenție din cauza condițiilor de detenție ale 

reclamantului și a lipsei unui tratament dentar adecvat și a unei diete corespunzătoare; 

3. hotărăște: 

a) că statul pârât trebuie să plătească, în termen de trei luni de la data rămânerii definitive a 

hotărârii în conformitate cu art. 44 §2 din Convenție, următoarele sume, care trebuie 

convertite în moneda națională a statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plății: 

(i) 11.000 euro, plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit reclamantului, 

pentru prejudiciul moral; 

(ii) 2.150 euro, de plătit direct doamnei Nicoleta Tatiana Popescu; 

b) că, de la expirarea termenului menționat și până la efectuarea plății, aceste sume trebuie 

majorate cu o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii facilității de împrumut 

marginal practicată de Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei 

perioade și majorată cu trei puncte procentuale; 

4. respinge cererea de acordare a unei reparații echitabile pentru celelalte capete de cerere. 
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RIL admis privind unele dispoziții din Codul de procedură civilă 

În M.Of. nr. 461 din 22 iunie 2016 a fost publicată Decizia ICCJ nr. 
7/2016 a Completului competent să judece recursul în interesul legii 
privind interpretarea art. 127 din Codul de procedură civilă. 

Principalele prevederi 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de Colegiul de conducere al Înaltei Curți 
de Casație și Justiție privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 127 alin. (1) și (3) din 
Codul de procedură civilă și, în consecință, stabilește că: 
 
I. Sintagma „instanța la care își desfășoară activitatea” din cuprinsul art. 127 alin. (1) din Codul 
de procedură civilă trebuie interpretată restrictiv, în sensul că se referă la situația în care 
judecătorul își desfășoară efectiv activitatea în cadrul instanței competente să se pronunțe 
asupra cererii de chemare în judecată în primă instanță. 
 
II. Art. 127 alin. (1) și (3) din Codul de procedură civilă trebuie interpretat, sub aspectul noțiunii 
de „grefier”, în sensul că este aplicabil și în cazul reclamanților care fac parte din personalul 
auxiliar de specialitate (grefier) la parchetele de pe lângă instanțele judecătorești. 

În M.Of. nr. 457 din 21 iunie 2016 a fost publicată Decizia ICCJ nr. 
13/2016 a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în 
materie penală cu privire la aplicarea prevederilor art. 6 din Codul 
penal, în cazul unei infracțiuni în formă continuată care, potrivit legii 
penale noi, nu mai îndeplinește condițiile de reținere a unității 
infracționale continuate, ci pe cele ale unui concurs de infracțiuni. 

Principalele prevederi 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Galați - Secția penală 
și pentru cauze cu minori şi a stabilit că: 
 
În aplicarea dispozițiilor art. 6 din Codul penal, în cazul unei infracțiuni în formă continuată 
care, potrivit legii penale noi, nu mai îndeplinește condițiile de existență ale infracțiunii 
continuate, ci condițiile concursului de infracțiuni, instanța se raportează la maximul special 
prevăzut de legea nouă pentru infracțiunea săvârșită, iar nu la pedeapsa maximă ce ar rezulta 
prin aplicarea dispozițiilor referitoare la concursul de infracțiuni conform legii penale noi. 

Hotărâre prealabilă admisă privind infracțiunile în formă continuată 
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Hotărâre prealabilă admisă privind pluralitatea de infracțiuni 

În M.Of. nr. 457 din 21 iunie 2016 a fost publicată Decizia ICCJ nr. 
11/2016 a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în 
materie penală cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 5 din Codul penal, 
conform Deciziei Curții Constituționale nr. 265/2014. 

Principalele prevederi 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova - Secția 
penală și pentru cauze cu minori şi a stabilit că: 
 
În aplicarea dispozițiilor art. 5 din Codul penal, conform Deciziei Curții Constituționale nr. 
265/2014, în cazul pluralității de infracțiuni constând într-o infracțiune pentru care potrivit 
Codului penal anterior a fost aplicată printr-o hotărâre definitivă o pedeapsă cu suspendarea 
sub supraveghere a executării pedepsei potrivit art. 861 din Codul penal anterior și o infracțiune 
săvârșită în termenul de încercare, pentru care legea penală mai favorabilă este considerată 
legea nouă, stabilirea și executarea pedepsei rezultante în urma revocării suspendării sub 
supraveghere se realizează conform art. 96 alin. (4) și (5) din Codul penal. 
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Procesul legislativ la Camera Deputaţilor 

Proiecte de lege înregistrate în lucru la comisiile permanente 

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

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 

 Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare 
în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente 
perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 

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

 Propunere legislativă privind modificarea alin. (4) al art. 5 din Legea nr. 47/1992 
privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată 

 Propunere legislativă pentru modificarea alin. (2), (3) şi (5) ale art. 5 din Legea nr. 
208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 

 

Procesul legislativ la Senat 
 

Proiecte de lege în curs de dezbatere 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind 
unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în 
extravilan şi de modificare a 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 
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Jurisprudență europeană 

 
 
 
 
  

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

 
În Jurnalul Oficial C 222 din 20 iunie 2016 a fost publicată ultima publicație CJUE.  

 
 

Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene > post vacant Director 
al Autorității în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 
(grupa de funcții AD, gradul 12). Anunțul a fost publicat în Jurnalul Oficial nr. C 223A din 21 iunie 2016. 

Înscriere: Candidații trebuie să trimită, exclusiv prin poșta electronică, în format pdf, o scrisoare de 
motivație (cu mențiunea „În atenția Secretarului General al Parlamentului European, cu privire la 
anunțul de recrutare nr. EUPP/1/S”) și un curriculum vitae (în format Europass), indicând referința 
anunțului (EUPP/1/S) în câmpul „Subiect” al mesajului, la următoarea adresă: 

EP-SENIOR-MANAGEMENT@ep.europa.eu. 

Termen-limită: 4 iulie 2016, ora 12.00 (la prânz), 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.  
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  Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 

Codul rutier și regulamentul de aplicare ar putea fi 
modificate din nou 
 

Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe data de 24 iunie un proiect de 
lege pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice și un proiect de hotărâre pentru 
completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei, aprobat prin H.G. 
nr. 1391/2006. 

Conform instrumentului de motivare, proiectul propune următoarele modificări: 
1. Se introduce suspendarea înmatriculării/înregistrării, ca măsură de retragere provizorie a 
dreptului de utilizare a unui vehicul pe drumul public, care să intervină de drept în condiţiile 
prevăzute de O.U.G. nr. 195/2002; condiţiile se referă la neîndeplinirea obligaţiilor noului proprietar 
al autovehiculului de a solicita autorităţii de înmatriculare sau de înregistrare, în termen de maximum 
30 de zile de la data transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului, transcrierea transmiterii 
dreptului respectiv şi, după caz, emiterea unui nou certificat de înmatriculare sau de înregistrare. Ca 
măsură de sancţionare, identificarea de către poliţiştii rutieri a unui autovehicul a cărui înmatriculare 
a fost suspendată, determină reţinerea certificatului de înmatriculare şi retragerea plăcuţelor cu 
numărul de înmatriculare. 
2. Se propune reconsiderarea întregului mecanism în care operează ridicarea vehiculelor și, pentru 
eficiență, se introduce și blocarea vehiculelor. 
Astfel: 
a) se stabilesc situaţiile în care poate fi dispusă ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar, prin 
raportare la pericolul pe care îl prezintă aceste vehicule pentru siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice; Măsura este dublată de introducerea obligaţiei administratorului drumului public de a de a 
delimita si semnaliza corespunzător sectoarele de drum public unde este interzisă staţionarea 
vehiculelor pe o anumită distanţă stabilită în metri, prin marcaje de începere si sfârsit al interdicţiei, 
numai pe prima bandă a sensului de mers. 
b) se creează posibilitatea ridicării vehiculelor pentru situaţii care privesc realizarea unui interes public: 
intervenţia serviciilor de urgenţă, efectuarea unor lucrări urgente pe un sector de drum sau adoptarea 
unor măsuri de ordine şi siguranţă publică. În această situaţie, ridicarea vehiculului se dispune la 
solicitarea serviciului de urgenţă, administratorului drumului public sau organului care a dispus 
măsurile de ordine şi siguranţă publică, după caz. În acest caz, poliţia rutieră are obligaţia de a înştiinţa 
proprietarul sau deţinătorul vehiculului despre locul unde a fost depozitat vehiculul. 
c) se instituie situaţiile în care ridicarea vehiculului nu poate fi dispusă sau trebuie să înceteze 
executarea măsurii: - în vehicul este vizibilă prezenţa unor persoane, - vehiculul aparţine instituţiilor 
enumerate de lege, având în vedere regimul prioritar de circulaţie conferit de deplasarea „în acţiuni 
de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă”. 
d) se instituie blocarea vehiculului, atunci când măsura anterioară nu este posibilă. Reglementarea 
se referă la vehiculele a căror masă maximă autorizată depăşeşte 3,5 tone, care, evident, nu pot fi 
ridicate şi transportate în condiţii similare unui autoturism. Măsura este supusă, de asemenea, unor 
condiţii, una dintre acestea referindu-se la situaţia în care staţionarea vehiculului, în locul în care ar 
fi blocat, ar constitui un pericol imediat pentru siguranţa sau fluenţa circulaţiei pe drumul public. 
Blocarea vehiculului va consta în aplicarea unor dispozitive speciale pe roata din faţă a vehiculului, 
pe partea pe care acesta are amplasate comenzile de conducere, respectiv a unui avertisment scris, 
pe geamul lateral, corespondent comenzilor de conducere, cu privire la amplasarea dispozitivului şi 
modalitatea de contactare a celui care a dispus măsura. 

http://www.legalis.ro/
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e) dispoziţia de ridicare/blocare a vehiculului va avea natura unui act administrativ, putând fi 
contestat potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu parcurgerea obligatorie a 
procedurii prealabile. Informaţiile care trebuie redate în cuprinsul dispoziţiei se referă la: prezenţa 
vehiculului în locul din care a fost ridicat (şi, implicit, faptul că ocupa abuziv o anumită porţiune de 
carosabil); necesitatea aplicării măsurii tehnico-administrative (scopul fiind de a reda carosabilul 
celorlalţi participanţi la trafic, aflaţi în mişcare); starea vehiculului înainte de ridicarea acestuia (în 
acest sens, înregistrarea foto sau video devine o măsură necesară şi utilă). 
f) sunt stabilite condiţii clare de executare a operaţiunilor care privesc cele două măsuri tehnico-
administrative, şi este exprimată clar ideea că acestea reprezintă un serviciu public. Administratorul 
drumului public poate autoriza un operator economic specializat să execute, în numele său, 
operaţiunile pentru ridicarea vehiculelor sau blocarea vehiculelor. Totodată, administratorului îi vor 
reveni o serie de obligaţii clare (pe lână cea prezentată deja la pct.a.): amenajarea şi creşterea 
progresivă a numărului spaţiilor special destinate staţionării sau parcării vehiculelor; informarea 
conducătorilor de autovehicule, cu privire la aceste spaţii şi la spaţiile destinate depozitării vehiculelor 
ridicate; organizarea şi menţinerea unui standard ridicat al activităţilor desfăşurate pentru executarea 
celor două măsuri tehnico-administrative, respectiv de a ţine evidenţa vehiculelor ridicate sau 
blocate; asigurarea unui serviciu continuu, pe durata a 24 de ore/zi, 7 zile pe săptămână, care să 
permită oricând recuperarea vehiculului. 
g) se prevăd o serie de reguli privind transportul şi depozitarea vehiculelor ridicate, precum şi 
responsabilităţile administratorului drumului public pe perioada cât vehiculul e în custodia sa. 
h) se prevede clar care sunt cheltuielile ce vor fi suportate de deţinătorul vehiculului, în funcţie de 
operaţiunile executate, şi modul de stabilire a tarifelor, astfel încât acestea să fie transparente, 
adecvate şi să nu lase loc abuzurilor. 
3. Pentru constatarea contravenţiilor, se propune crearea unei prezumţii legale că proprietarul sau 
utilizatorul vehiculului (înscris în evidenţele autorităţilor) este conducătorul autovehiculului la 
momentul săvârşirii faptei; aceasta ar trebui să opereze numai în privinţa opririi neregulamentare şi 
staţionării neregulamentare, când se constatată fapta cu mijloace tehnice certificate sau mijloace 
tehnice omologate şi verificate metrologic (disponibile şi pe autospecialele poliţiei rutiere) şi lipseşte 
persoana care a condus vehiculul la momentul săvârşirii faptei. 
Proiectul conţine şi o serie de garanţii, pentru proprietarul sau utilizatorul vehiculului, în situaţia în 
care acesta nu este autorul faptei; pe baza declaraţiei sale sau a persoanei indicate ca fiind autorul 
contravenţiei, procesul-verbal încheiat se revocă şi se încheie un nou proces-verbal, cu datele 
contravenientului. 
La funcţionarea mecanismului propus ar trebui să contribuie şi măsura suspendării înmatriculării/ 
înregistrării. 
4. Regulile privind executarea ridicării vehiculelor se vor aplica şi pentru măsurile dispuse potrivit 
Legii nr. 155/2010, respectiv Legii nr. 448/2006. 
5. Se propune abrogarea prevederii care permitea staţionarea autovehiculului pe trotuar, atunci 
când lăţimea minimă a trotuarului lăsat la dispoziţia pietonilor era de cel puţin un metru. În multe 
situaţii, această prevedere a permis săvârşirea unor abuzuri şi, în general, desconsiderarea dreptului 
pietonilor la condiţii civilizate de deplasare pe drumul public. 
Pentru un control mai riguros, se propune ca administratorul drumului public să poată permite, cu 
avizul poliţiei rutiere, oprirea sau staţionarea, parţial ori total, a vehiculelor pe anumite zone ale 
trotuarelor, marcate si semnalizate în mod corespunzător. 
6. Intrarea în vigoare a legii, la o dată ulterioară, este justificată de necesitatea revizuirii viabilităţii 
prevederilor Regulamentului aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 şi formulării unor propuneri corelate 
cu noile dispoziţii legale. 
 
 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. 
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Noi măsuri propuse în domeniul culturii 

 
 
 

  

Ministerul Culturii a publicat pe data de 22 iunie un proiect de ordonanţă 
de urgenţă privind modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul culturii. 

Conform instrumentului de motivare, intervenția legislativă de urgență are ca premise următoarele 
aspecte: 

 având în vedere dificultăţile cu care se confruntă operatorii culturali care desfăşoară programe, 
proiecte şi acţiuni culturale finanțate din fonduri publice, ca urmare a necorelării actelor normative 
cu aplicare generală în domeniul bugetar cu cele cu caracter special și cu principiile de organizare şi 
desfăşurare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, 

 având în vedere lipsa cadrului legal specific pentru situațiile în care programele, proiectele şi 
acţiunile culturale reclamă recurgerea la instrumente care sunt impredictibile prin însăşi natura 
domeniului, presupunând deopotrivă o maximă celeritate, şi, în mod corespondent, prerogative 
care să poată fi articulate în mod flexibil şi în concordanţă cu specificul activităţii culturale, 

 totodată, observând că necorelările normative au adus atingere actului cultural pe plan naţional, fie 
prin blocaje instituţionale, fie prin imposibilitatea desfăşurării corespunzătoare a unor programe, 
proiecte și acţiuni culturale de anvergură naţională ori în cadrul unor parteneriate culturale 
internaţionale, fapt care, dacă ar rămâne necorectat, ar continua să producă pe termen mediu şi 
lung prejudicii materiale şi de imagine pentru România, 

 având în vedere că lipsa explicitării unor situaţii de strictă aplicare domeniului cultural a condus la 
interpretări neunitare, străine de natura şi de specificul domeniului cultural, generând înmulţirea 
situaţiilor litigioase, 

 văzând că subzistă în situaţia normativă actuală dispoziţii care, fără o clarificare, obligă operatorii 
culturali la adoptarea unei conduite culpabile, indiferent de măsura pentru care optează, realitate 
a cărei existenţă nu poate continua, 

 văzând că actele normative specifice datează de nouă, respectiv 18 ani, reglementările cuprinse în 
acestea nemafiind suficiente și adaptate pentru realitățile din domeniul cultural, 

 constatându-se că păstrarea unor prevederi legale neclare şi contradictorii în privinţa organizării şi 
desfăşurării programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, este de natură să reducă interesul şi 
iniţiativa operatorilor şi a instituţiilor publice de cultură cu privire la dezvoltarea acestor programe, 
ceea ce generează scăderea ofertei culturale în ansamblul ei, 

 ținând cont de faptul că, în lipsa acestor măsuri legislative luate în regim de urgență există pericolul 
păstrării blocajului la nivelul instituțiilor publice de cultură, a căror persistenţă afectează accesul la 
cultură,  

 interesul general vizează asigurarea accesului la actul de cultură, drept consacrat de Constituţie, 
nerespectarea lui impunând o abordare normativă care să ia în considerare principiile de 
organizare a activităţii culturale în congruenţă cu practica la nivel european. 
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Legea energiei electrice modificată privind stocul minim de gaze naturale 

Sesizări de neconstituționalitate 
 

 

  Ministerul Energiei a publicat pe data de 23 iunie un proiect de 
ordonanţă de urgenţă pentru modificarea și completarea Legii energiei 
electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012. 

Conform instrumentului de motivare, prin prezentul proiect de act normativ se propune: 
 stabilirea prin Decizie a președintelui ANRE a stocurilor ce vor fi înmagazinate de fiecare furnizor; 
 stabilirea contravenției și cuantumul amenzii pentru furnizorii si operatorul de transport care nu 

constituie stocul minim de gaze naturale pe care au obligația să îl deţină în depozitele de 
înmagazinare subterană prin propunerea de a sancționa contravențional fapta reglementată de 
art. 195, alin. (1) pct. 2 lit. c) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
în termen de 10 de zile. 

 
 

Preşedintele României a trimis Curții Constituționale, miercuri, 22 iunie, o 
sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Motivele 
sesizării vizează aspecte de neconstituționalitate constând în încălcarea 
prevederilor art. 1 alin. (3) și alin. (5), ale art. 11 alin. (1) și alin. (2), ale art. 
16 și ale art. 147 alin. (4) din Constituție. 
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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.  
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