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In Monitorul Oficial nr. 555 din 2 septembrie 2013 a fost republicata 
Legea nr. 356/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea 
Institutului Cultural Roman. 

MEN a stabilit numarul minim al burselor “Eugen Ionescu” ce vor fi 
acordate in anul universitar 2013-2014 

In Monitorul Oficial nr. 557 din 3 septembrie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 2074/3712/2013 al ministrului Afacerilor Externe si al 
ministrului Educatiei Nationale privind acordarea burselor „Eugen 
Ionescu“. 

Legea privind infiintarea ICR a fost republicata 

Principalele prevederi 

 Institutul Cultural Roman este organizat si functioneaza ca autoritate administrativa 
autonoma, cu personalitate juridica, sub control parlamentar. 

 Sediul Institutului este in municipiul Bucuresti, aleea Alexandru nr. 38, sectorul 1. 

 Institutul isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile legale. 

 Institutul Cultural Roman isi propune initierea, organizarea si dezvoltarea capacitatii 
asociative, de mobilizare si convergenta in jurul unor proiecte culturale de interes 
national a tuturor acelor institutii si organizatii neguvernamentale, asociatii profesionale 
si uniuni de creatie, a reprezentantilor societatii civile si a personalitatilor independente 
care pot contribui la indeplinirea scopului si obiectivelor Institutului. 

 Activitatea Institutului antreneaza si include, sub diferite forme, personalitati de prestigiu 
din tara si strainatate, apeland la specialisti si coordonatori de proiecte cu experienta, 
institutionalizand un parteneriat activ cu societatea civila, pentru realizarea de actiuni si 
de evenimente in spiritul european al comunicarii culturale. 

 

Principalele prevederi 

 Numarul minim de burse „Eugen Ionescu“ de studii universitare de doctorat si de 
cercetare ce vor fi acordate in anul universitar 2013-2014 de catre Agentia Universitara a 
Francofoniei, din plata contributiei voluntare anuale a Romaniei, este stabilit la 40. 

  Domeniile de studii universitare de doctorat sunt urmatoarele: Matematica; Fizica; 
Chimie; Informatica; Biologie; Geografie; Geologie; Stiinta mediului; Filosofie; Filologie; 
Istorie; Teologie; Drept; Ordine publica si siguranta nationala; Sociologie; Stiinte politice; 
Relatii internationale si studii europene; Stiinte administrative; Stiinte ale comunicarii; 
Stiinte ale educatiei; Psihologie; Economie; Administrarea afacerilor; Finante; Contabi-
litate; Cibernetica si statistica; Informatica economica; Economie si afaceri internationale; 
Management; Marketing; etc. 

 Temele de cercetare pentru anul universitar 2013-2014 s-au stabilit prin consultarea 
institutiilor organizatoare de studii universitare de doctorat din Romania, in domeniile 
mentionate la art. 2, membre ale Agentiei Universitare a Francofoniei, si sunt prevazute in 
anexa care face parte integranta din prezentul ordin. 

 La aceste teme de cercetare se vor adauga cele propuse de bursierii „Eugen Ionescu“, in 
functie de strategia de cercetare postuniversitara si de evaluarile universitatilor gazda. 
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 Normele metodologice de aplicare a legii privind azilul  
in Romania au fost modificate 

In Monitorul Oficial nr. 559 din 3 septembrie 2013 a fost publicata 
HG nr. 653/2013 pentru modificarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, aprobate prin 
H.G. nr. 1.251/2006. 

Principalele prevederi 

 Cererile pentru acordarea ajutorului nerambursabil se depun, in maximum 3 luni de la 
acordarea formei de protectie, la Inspectoratul General pentru Imigrari, care le trimite 
spre solutionare, pana la data de 5 a fiecarei luni, la agentiile pentru plati si inspectie 
sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii 
teritoriale. Cererile vor fi insotite de copii ale hotararii privind acordarea unei forme de 
protectie si ale documentului de sedere temporara. 

 Acordarea ajutorului nerambursabil se aproba prin decizie a directorului executiv al 
agentiei teritoriale, incepand cu luna urmatoare celei in care cererea a fost inregistrata 
la agentia teritoriala, pe baza documentelor transmise de Inspectoratul General pentru 
Imigrari. 

 In vederea stabilirii dreptului la ajutorul nerambursabil, directorul executiv al agentiei 
teritoriale dispune efectuarea anchetei sociale, in termen de maximum 10 zile de la 
primirea cererii, care sa confirme ca solicitantul este lipsit de mijloacele de existenta 
necesare. Pentru intocmirea anchetei sociale poate fi utilizat si modelul prevazut in 
anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, aprobate prin H.G. nr. 50/2011, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

Orientarile ESMA privind derogarile pentru  
activitatile de formator de piata 

In Monitorul Oficial nr. 563 din 4 septembrie 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 24/2013 a Autoritatii de Supraveghere Financiara 
pentru aprobarea Normei nr. 5/2013 referitoare la Orientarile ESMA 
privind derogarile pentru activitatile de formator de piata si 
operatiunile de pe piata primara. 

Principalele prevederi 

 ASF aplica Orientarile ESMA privind derogarile pentru activitatile de formator de piata si 
operatiunile de pe piata primara conform Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului 
European si al Consiliului din 14 martie 2012 privind vanzarea in lipsa si anumite aspecte ale 
swapurilor pe riscul de credit. 

 Prezentul document este un ghid publicat in temeiul articolului 16 din Regulamentul ESMA.  

 In conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul ESMA, autoritatile competente si 
participantii la pietele financiare trebuie sa depuna toate eforturile necesare pentru a respecta 
aceste ghiduri si recomandari. 
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In Monitorul Oficial nr. 559 din 3 septembrie 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 34/2013 a ASF privind aprobarea Instructiunii nr. 
2/2013 pentru modificarea Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la 
sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, 
reglementate si supravegheate de CNVM. 

Principalele prevederi 

 Raportarile contabile semestriale ale entitatilor autorizate, reglementate si 
supravegheate de A.S.F. – Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare se vor 
depune la A.S.F. – Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare si la unitatile 
teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in cel mult doua luni de la inchiderea 
perioadei de raportare, iar declaratiile entitatilor care nu au desfasurat activitate de la 
infiintare pana la sfarsitul perioadei de raportare, precum si declaratiile persoanelor 
juridice care sunt in curs de lichidare se depun in original la A.S.F. – Sectorul 
instrumentelor si investitiilor financiare in acelasi termen mentionat mai sus. 

Au fost stabilite procedurile de avizare a solicitarilor de ocupare a 
posturilor la nivelul ordonatorilor principali de credite 

In Monitorul Oficial nr. 560 din 3 septembrie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 2338/1454/2013 MDRAP si al MFP privind stabilirea 
procedurilor de elaborare, avizare si transmitere a solicitarilor de 
ocupare a posturilor la nivelul ordonatorilor principali de credite 
ai administratiei publice locale. 

Principalele prevederi 

 In vederea obtinerii avizului prevazut la art. 5 alin. (3) din O.U.G. nr. 77/2013 pentru 
stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a 
numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din 
subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor, denumita in 
continuare O.U.G. nr. 77/2013, ordonatorul principal de credite al bugetului local 
intocmeste o solicitare, conform prevederilor prezentului ordin. 

 Solicitarea intocmita de ordonatorul principal de credite al bugetului local se depune o 
data pe luna, pana la data de 20 a lunii, la administratia judeteana a finantelor 
publice/directia generala regionala a finantelor publice, dupa caz, in vederea avizarii in 
termen de 5 zile lucratoare de la inregistrare. 

 Solicitarea avizata favorabil si o nota justificativa de prezentare a situatiei specifice se 
transmit de catre ordonatorul principal de credite la Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice – Directia generala administratie publica, in scris, la adresa postala: 
str. Apolodor nr. 17, latura nord, sectorul 5, Bucuresti, si in format electronic, la adresa de 
e-mail: dpfbl@mdrap.ro, dupa cum urmeaza: 

 solicitarea avizata favorabil conform art. 3, in fisier de tip Excel; 

 nota justificativa de prezentare a situatiei specifice, in fisier de tip Word. 

 Sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate 
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In Monitorul Oficial nr. 560 din 3 septembrie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 2544/2013 al MDRAP pentru aprobarea normelor de 
aplicare a OG nr. 14/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-
bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente 
corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu 
legislatia din domeniul achizitiilor publice. 

Principalele prevederi 

 Beneficiarul transmite Autoritatii de management a Programului operational regional, 
pe baza analizei cu privire la incadrarea in prevederile art. 2 si 3 din Ordonanta 
Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru 
suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru 
abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice, solicitarea cu 
privire la suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare 
aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor 
publice. 

 Beneficiarul depune o singura solicitare pentru suportarea de la bugetul de stat a 
sumelor aferente corectiilor financiare si a accesoriilor acestora, denumita in continuare 
solicitare, pentru toate contractele de achizitie publica din cadrul unui proiect. 

 Solicitarea va fi semnata de reprezentantul legal si stampilata pe fiecare pagina. 
Documentele atasate potrivit prevederilor anexei vor avea mentiunea „Conform cu 
originalul“ si semnatura managerului de proiect. 

A fost aprobata Metodologia de ocupare a posturilor didactice care se 
vacanteaza pe parcursul anului scolar 

In Monitorul Oficial nr. 568 din 6 septembrie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 4959/2013 al MEN pentru aprobarea Metodologiei de 
organizare si desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor 
didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar 
in unitatile de invatamant preuniversitar de stat. 

Principalele prevederi 

 Pe posturile didactice/catedrele complete sau incomplete care se vacanteaza in unitatile de 
invatamant preuniversitar de stat pe parcursul anului scolar se repartizeaza personalul didactic 
calificat care indeplineste conditiile de ocupare a acestor posturi didactice/catedre. 

 In lipsa personalului didactic prevazut anterior, posturile didactice/catedrele complete sau 
incomplete care se vacanteaza in unitatile de invatamant preuniversitar de stat pe termen 
scurt, de cel mult 60 de zile, se atribuie, in regim de plata cu ora, la nivelul unitatilor de 
invatamant care au posturi didactice neocupate, personalului didactic calificat, prin decizie a 
directorilor, in baza hotararii consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant.  

 Suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor 
financiare in cadrul POR 



 

   Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
 

  

6 

 

       

        

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
            
 
 
  
 
 

         

 

In Monitorul Oficial nr. 561 din 4 septembrie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 136/2013 al Oficiului National de Prevenire si Combatere 
a Spalarii Banilor privind aprobarea Normelor metodologice de 
efectuare a notificarilor si de solutionare a cererilor de autorizare a 
efectuarii unor tranzactii financiare. 

Restrictii privind transferurile de fonduri si servicii financiare 

 Autoritatea competenta sa primeasca notificari, sa primeasca si sa solutioneze cereri 
de autorizare a efectuarii unor tranzactii financiare, pentru punerea in aplicare a 
prevederilor art. 30 din Regulamentul nr. 267/2012, este Oficiul. 

 Notificarea prealabila a transferurilor de fonduri catre sau de la o persoana, entitate 
sau organism iranian se face cu cel putin o zi lucratoare inainte de efectuarea 
transferului. 

  Notificarea prealabila a transferurilor de fonduri catre sau de la o persoana, entitate 
sau organism iranian se intocmeste in limba romana, in dublu exemplar, in format 
tiparit, pe suport hartie, fiind completata, semnata si stampilata de reprezentantul legal 
al prestatorului de servicii de plata sau de persoana imputernicita de acesta ori de 
platitorul sau beneficiarul transferului, dupa caz, sau se efectueaza prin mijloace 
electronice. 

 Prestatorii de servicii de plata pot imputernici alte persoane sa notifice Oficiul, in 
numele lor, cu privire la efectuarea unor transferuri de fonduri catre sau de la o 
persoana, entitate sau organism iranian. 

Reglementarea procedurii de raportare a datelor privind fondurile 
externe nerambursabile 

In Monitorul Oficial nr. 567 din 5 septembrie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 1447/2013 al ministrului Finantelor Publice pentru 
reglementarea procedurii de raportare a datelor privind fondurile 
externe nerambursabile si finantarea nationala. 

Principalele prevederi 

 In vederea imbunatatirii planificarii bugetare, precum si a identificarii implicatiilor fiscale ale 
proiectelor cu finantare din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR) – obiectivul 
convergenta, Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune (FC), Fondul European pentru 
Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR), Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) si 
Fondul European pentru Pescuit (FEP), autoritatile de management (AM) si Autoritatea de 
certificare si plata (ACP), Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) si Agentia de 
Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) au obligatia raportarii lunare, catre Ministerul 
Finantelor Publice, a datelor privind fondurile externe nerambursabile si finantarea nationala. 

 ACP are obligatia sa comunice lunar AM suma rambursata de Comisia Europeana din fiecare 
program operational si sa tina o evidenta financiara lunara a sumelor incasate de la Comisia 
Europeana in contul unui program si folosite pentru altul. 

 Au fost aprobate Normele metodologice privind solutionarea cererilor 
de autorizare a efectuarii unor tranzactii financiare 
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In Monitorul Oficial nr. 568 din 6 septembrie 2013 a fost publicat 
Regulamentul nr. 2/2013 al BNR pentru modificarea si completarea 
Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2008 privind 
inceperea activitatii si modificarile in situatia institutiilor de credit, 
persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale 
institutiilor de credit din state terte. 

Principalele prevederi 

 In vederea respectarii criteriului permanentei fondurilor pentru asigurarea utilizarii 
acestora imediat si nerestrictionat potrivit art. 21 alin. (1) din Regulamentul BNR si al 
CNVM nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de 
investitii, aprobat prin Ordinul BNR si al CNVM nr. 15/112/2006, republicat, actiunile 
trebuie sa fie emise pe perioada nedeterminata si nicio clauza contractuala nu trebuie 
sa permita detinatorilor sa solicite institutiei de credit emitente restituirea de capital 
aferenta contravalorii actiunilor detinute de acestia, cu exceptia lichidarii si a altor cazuri 
expres prevazute de lege.  

 Detinatorii de actiuni au drept de creanta asupra activelor reziduale in caz de lichidare, 
proportional cu cota-parte detinuta din capital. 

 BNR poate sa refuze aprobarea solicitarilor inaintate potrivit art. 151balin. (2) sau sa 
limiteze suma ce urmeaza a fi restituita ca urmare a aplicarii deciziei prevazute la 
articolul anterior mentionat, in special atunci cand constata ca nivelul fondurilor proprii 
aflate la dispozitia institutiei de credit, atat cel curent, cat si cel previzional, nu este 
adecvat in raport cu riscurile asumate de aceasta. 

A fost aprobat calendarul de desfasurare 
a examenului de  bacalaureat 2014 

In Monitorul Oficial nr. 569 din 6 septembrie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 4923/2013 al ministrului Educatiei Nationale privind 
organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national – 
2014. 

Principalele prevederi 

 Examenul de bacalaureat national – 2014 se desfasoara in conformitate cu Metodologia de 
organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011, aprobata prin Ordinul 
ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea si 
desfasurarea examenului de bacalaureat – 2011, cu modificarile ulterioare, si cu prevederile 
prezentului ordin. 

 Lista disciplinelor la care candidatii sustin examenul de bacalaureat in sesiunile anului 2014 
este cea aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 
4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor si a programelor pentru examenul de 
bacalaureat – 2011. 

 Activitatea de monitorizare a desfasurarii examenului de bacalaureat prin intermediul 
camerelor de supraveghere se va desfasura in conformitate cu o procedura stabilita de Comisia 
Nationala de Bacalaureat. 

Inceperea activitatii si modificarile in situatia institutiilor de credit 
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In Monitorul Oficial nr. 570 din 6 septembrie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 4924/2013 al ministrului Educatiei Nationale privind 
organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii 
clasei a VIII-a in anul scolar 2013-2014. 

Principalele prevederi 

 Evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a se desfasoara in anul scolar 2013-
2014 in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale 
pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011, prevazuta in anexa nr. 2 la Ordinul 
ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.801/2010 privind 
organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 
2010–2011, si cu prevederile prezentului ordin. 

 Comisiile judetene/a municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru 
absolventii clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere functionale de supraveghere 
video a salilor de clasa din unitatile de invatamant in care se desfasoara probele pentru 
evaluarea nationala pentru elevii clasei a VIII-a, a salilor in care se descarca si se 
multiplica subiectele, precum si a salilor in care se preiau, se evalueaza si se depoziteaza 
lucrarile scrise. 

 Activitatea de monitorizare a desfasurarii evaluarii nationale prin intermediul 
camerelor de supraveghere se va desfasura in conformitate cu o procedura stabilita de 
Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale. 

A fost aprobat Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat 
pentru anul scolar 2014–2015 

In Monitorul Oficial nr. 570 din 6 septembrie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 4925/2013 al ministrului Educatiei Nationale privind 
organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de 
stat pentru anul scolar 2014-2015. 

Principalele prevederi 

 Admiterea absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2014–
2015 se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in 
invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012, prevazuta in anexa nr. I la Ordinul 
ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea si 
desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat, pentru anul scolar 2011-2012. 

 Probele de aptitudini organizate pentru admiterea in anul scolar 2014-2015 in liceele 
vocationale se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare si 
structura probelor de aptitudini pentru admiterea in anul scolar 2011-2012 in liceele 
vocationale. 

 Probele de aptitudini organizate pentru admiterea in anul scolar 2014-2015 in clasele de la 
profilul pedagogic, specializarea educator – puericultor, sunt cele stabilite pentru specializarea 
invatatori-educatoare in Metodologia de organizare si desfasurare si structura probelor de 
aptitudini pentru admiterea in anul scolar 2011-2012 in liceele vocationale, prevazuta in anexa 
nr. III la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010. 

MEN a aprobat calendarul de desfasurare a evaluarii nationale 
pentru absolventii clasei a VIII-a 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  

 Proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si 
desfasurarea referendumului  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 1/2011 a educatiei nationale, 
cu modificarile si completarile ulterioare  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 84/2012 privind unele masuri 
referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice  
 
 Proiect de lege pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea 
autoritatilor administratiei publice locale  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea 
si combaterea efectelor consumului produselor din tutun  
 
 Propunere legislativa pentru abrogarea Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante 
provenite de la autovehicule 
 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi  

 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.G. nr. 12/2008 privind organizarea 
si finantarea rezidentiatului  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice 
 
 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege si propuneri legislative primite pentru dezbatere 

si adoptare 
 

 Proiect de lege privind personalul Curtii Constituţionale 
 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 3.09.2013 
- termen pentru depunerea raportului: 3.09.2013 
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Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi  

 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Codului de procedura fiscala  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii minelor nr. 85/2003   
 
 Propunere legislativa pentru modificarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si 
indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor  
 

 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
 

 Propunere legislativa privind combaterea consumului de droguri in trafic, precum si in cazul 
persoanelor care lucreaza in domenii ce prezinta riscuri crescute pentru siguranta, securitatea si 
sanatatea tertilor   
 
 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificarile si completarile ulterioare   
 
 Propunere legislativa pentru modificarea alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea alin. (1) al art. 11 din Legea nr. 107/1996 – Legea 
apelor  
 
 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea art. 244 din Legea nr. 286/2009 
privind Codul penal  
 
 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 339/2006 privind activitatea de voluntariat 
din Romania  
 
 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii farmaciei nr. 266/2008, 
republicata   
 
 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul 
juridic al adoptiei  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 82/1991 – Legea contabilitatii  
 
 Propunere legislativa pentru interzicerea manifestarilor si organizatiilor de tip extremist 
 

Procesul legislativ la Senat 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  
- in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 
 

 
 
 
  

Proiectul noii Legi a insolventei a fost lansat in 
dezbatere publica 
 
Ministerului Justitiei a publicat pe 2 septembrie un proiect de lege privind 
procedurile de preinsolventa si insolventa, prin care este sistematizat si 
adaptat cadrul legislativ in domeniu. 

Proiectul propune o solutie integratoare, incluzand intr-un singur corpus normativ legislatia 
generala, aplicabila tuturor operatorilor economici, legislatia speciala, incidenta institutiilor de 
credit si societatilor de asigurare/re-asigurare, reglementarea insolventei grupurilor de societati, 
reglementarea insolventei transfrontaliere.  
Sunt, de asemenea, reglementate instrumentele de prevenire a insolventei - mandatul ad-hoc si 
concordatul preventiv. 
In acelasi timp, proiectul vine sa asigure echilibrul intereselor creditorilor si debitorului in procedura 
si eficientizarea procedurii, care sa conduca, implicit, la reducerea duratei procedurii si la cresterea 
gradului de recuperare a creantelor. 
 
Proiectul noii legi a insolventei poate fi consultat AICI.  

 Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt 

asteptate pe adresa de e-mail: hdumitrescu@just.ro, in termen de 10 de zile. 

Persoana fizica nu va putea detine mai mult de 100 ha 
de terenuri agricole in extravilan 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a publicat pe 3 septembrie un 
proiect de lege privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in 
extravilan de catre persoane fizice, precum si de infiintare a Autoritatii 
pentru Administrarea si Reglementarea Pietei Funciare. 

In cadrul proiectului se prevede terenurile agricole din extravilan pe o raza de 10 km de la granita pot fi 
instrainate prin vanzare-cumparare doar cu avizul Ministerului Apararii Nationale, iar proprietatea 
persoanei fizice, reprezentand terenuri agricole situate in extravilan, nu poate depasi 100 ha. 

Pentru a putea cumpara teren agricol in Romania, situat in extravilan, dobanditorul persoana fizica 
trebuie sa indeplineasca una din urmatoarele conditii: 
a) sa faca dovada ca are cunostinte in domeniul agricol; 
b) a desfasurat activitati agricole pentru o perioada de cel putin 5 ani; 
c) persoana fizica care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, detine in proprietate terenuri agricole 
in Romania, situate in extravilan trebuie sa faca dovada ca a desfasurat activitati agricole pe acestea. 
Se mai prevede si ca instrainarea, prin vanzare, a terenurilor agricole din Romania, situate in extravilan 
se face cu respectarea dreptului de preemptiune al coproprietarilor persoane fizice, vecinilor persoane 
fizice, arendasilor, persoane fizice cu varsta de pana la 40 de ani, care desfasoara activitati agricole pe 
raza administrativ-teritoriala a localitatii unde este situat terenul respectiv, precum si Statul Roman, la 
pret si in conditii egale. 

 Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt 
asteptate pe adresa de e-mail: valentin.apostol@madr.ro, in termen de 10 de zile. 

http://www.just.ro/MinisterulJusti%C8%9Biei/Actenormative/Proiectedeactenormativeaflate%C3%AEndezbatere/tabid/93/Default.aspx
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Pasapoartele vor putea fi trimise direct la domiciliul solicitantului 

Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe 5 septembrie un proiect de 
hotarare a pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor 
romani in strainatate, aprobate prin H.G. nr. 94/2006, conform caruia 
solicitantii vor putea opta pentru expedierea pasaportului simplu electronic 
la domiciliul titularului sau dupa caz, la domiciliul persoanei care a formulat 
cererea, sub conditia ca acestia sa suporte cheltuielile de expeditie. 

Proiectul realizeaza, printre altele: 
- corelarea dispozitiilor continute de Norme cu prevederile Legii nr. 248/2005, astfel cum aceasta a 
fost modificata si completata prin Legea nr. 175/2013; 
- eliminarea obligativitatii prezentarii de fotocopii ale documentelor solicitate la depunerrs 
cererilor pentru eliberarea pasapoartelor, originalele respectivelor documente fiind scanate pe loc; 
- reglementarea expresa a posibilitatii de a ridica pasaportul de la orice serviciu public comunitar; 
- clarificarea anumitor aspecte privind autoritatile competente in situatia pasaportului gasit;  
- corelarea cu dispozitiile Codului civil in privinta schimbarii domiciliului minorului; 
- inserarea mentiunii „sau duplicat de pe actul original” pentru procurile speciale sau declaratiile 
celuilalt parinte autentificate si eliberate incepand cu data de 1 ianuarie 2013, pentru punerea in 
aplicare a art. 98 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale; 
- armonizarea dispozitiilor continute de Norme, in sensul includerii in categoria documentelor 
necesar a fi prezentate de solicitanti, si a hotararilor judecatoresti ramase definitive pentru 
procesele incepute cu data de 15 februarie 2013.  
 
 Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt 
asteptate pe adresa de e-mail: dj-international@mai.gov.ro, in termen de 10 de zile. 

Procedura de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 50/2013 a fost elaborata 

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe 5 septembrie un proiect de ordin 
pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. V din O.U.G. nr. 
50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale. 

In cadrul referatului de aprobare se arata ca pentru contribuabili care au de incasat sume certe, lichide si 
exigibile de la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au fost prevazute o serie 
de inlesniri la plata obligatiilor fiscale. 
 

Proiect de ordin reglementeaza: 
• stabilirea atributiilor fiecarei autoritati competente implicate in acordarea inlesnirilor la plata; 
• informatiile pe care contribuabilul le va inscrie in cerere, precum si documentele necesare; 
• modelul certificatului de atestare fiscala care va fi eliberat contribuabililor ce solicita inlesnirile la plata, 
precum si procedura de eliberare a acestuia; 
• modul de obtinere a atestatului de la autoritatile de management prin care acestea confirma sumele 
certe lichide si exigibile pe care le datoreaza contribuabilului, in scopul solicitarii inlesnirilor; 
• procedura de constatare a suspendarii executarii silite a obligatiilor fiscale ale contribuabililor care 
depun la autoritatile de management o cerere de rambursare;  
• modelul si continutul unor formulare. 
 
 Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt 
asteptate pe adresa de e-mail: valentin.apostol@madr.ro, in termen de 10 de zile. 
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