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Principalele prevederi 

� Beneficiarii depun o singura solicitare

aferente corectiilor financiare si a accesoriilor acestora, denumita in continuare 

solicitare, pentru toate contractele de achizitie p

� Solicitarea va fi semnata de reprezentantul legal

� Documentele atasate potrivit prevederilor prezentelor norme vor avea mentiunea 

„Conform cu originalul“ si 

� Solicitarile se depun de catre beneficiari la regis

Programului operational sectorial Mediu, denumita in continuare AM POS Mediu, si vor 

fi inaintate spre analiza Directiei autorizare si plati.

� In scopul verificarii si certificarii solicitarilor transmise de beneficiari, 

si plati realizeaza urmatoarele activitati

• solicita Compartimentului juridic si investigare nereguli confirmarea ca 

beneficiarul nu se incadreaza in prevederile art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 

15/2013, precum si valoarea debitelor 

Programului operational sectorial Mediu;

• stabileste valoarea debitelor constituite pentru fiecare solicitare de plata 

transmisa de beneficiari si valoarea debitelor recuperate.

� In situatia in care Compartimentului juri

beneficiarul nu se incadreaza in prevederile art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 

15/2013, solicita Serviciului conformitate achizitii publice analiza solicitarii beneficiarului 

si a documentelor care o insotesc, in v

alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2013.

� In cazul in care din analiza solicitarii si a documentelor care o insotesc se constata ca 

beneficiarul se incadreaza in prevederile Ordonantei Guvernului nr

autorizare si plati intocmeste „Nota pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor 

aferente corectiilor financiare conform Ordonantei Guvernului nr. 15/2013 privind 

reglementarea unor masuri fiscal

sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu 

legislatia din domeniul achizitiilor publice“ si o supune aprobarii conducerii AM POS 

Mediu. 

� In cazul in care din analiza documentelor se constata ca 

prevederile Ordonantei Guvernului nr. 15/2013

„Nota privind neincadrarea in prevederile Ordonantei Guvernului nr. 15/2013 privind 

reglementarea unor masuri fiscal

sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu 

legislatia din domeniul achizitiilor publice“ si o supune aprobarii conducerii AM POS 

Mediu. 

Suportarea corectiilor financiare pentru abaterile de la legislatia 

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

 

In Monitorul Oficial nr. 594 din 23 septembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 2112/2013 al ministrului Mediului si Schimbarilor 

Climatice pentru aprobarea Normelor de aplicare a 

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 di

domeniul achizitiilor publice. 

 

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.

semnata de reprezentantul legal si stampilata pe fiecare pagina.

Documentele atasate potrivit prevederilor prezentelor norme vor avea mentiunea 

„Conform cu originalul“ si semnatura managerului de proiect. 

Solicitarile se depun de catre beneficiari la registratura Autoritatii de management

Programului operational sectorial Mediu, denumita in continuare AM POS Mediu, si vor 

fi inaintate spre analiza Directiei autorizare si plati. 

In scopul verificarii si certificarii solicitarilor transmise de beneficiari, 

si plati realizeaza urmatoarele activitati: 

solicita Compartimentului juridic si investigare nereguli confirmarea ca 

beneficiarul nu se incadreaza in prevederile art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 

15/2013, precum si valoarea debitelor inregistrate in Registrul debitorilor 

Programului operational sectorial Mediu; 

stabileste valoarea debitelor constituite pentru fiecare solicitare de plata 

transmisa de beneficiari si valoarea debitelor recuperate. 

In situatia in care Compartimentului juridic si investigare nereguli constata ca 

beneficiarul nu se incadreaza in prevederile art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 

, solicita Serviciului conformitate achizitii publice analiza solicitarii beneficiarului 

si a documentelor care o insotesc, in vederea stabilirii conformarii cu prevederile art. 2 

alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2013. 

In cazul in care din analiza solicitarii si a documentelor care o insotesc se constata ca 

beneficiarul se incadreaza in prevederile Ordonantei Guvernului nr

autorizare si plati intocmeste „Nota pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor 

aferente corectiilor financiare conform Ordonantei Guvernului nr. 15/2013 privind 

reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la b

sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu 

legislatia din domeniul achizitiilor publice“ si o supune aprobarii conducerii AM POS 

In cazul in care din analiza documentelor se constata ca beneficiarul nu se incadreaza in 

prevederile Ordonantei Guvernului nr. 15/2013, Directia autorizare si plati intocmeste 

„Nota privind neincadrarea in prevederile Ordonantei Guvernului nr. 15/2013 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“ si o supune aprobarii conducerii AM POS 

uportarea corectiilor financiare pentru abaterile de la legislatia 

achizitiilor publice 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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tembrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Mediului si Schimbarilor 

Climatice pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.G. nr. 15/2013 

bugetare pentru suportarea 

r aferente corectiilor financiare 

aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din 

pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor 

aferente corectiilor financiare si a accesoriilor acestora, denumita in continuare 

ublica din cadrul unui proiect. 

si stampilata pe fiecare pagina. 

Documentele atasate potrivit prevederilor prezentelor norme vor avea mentiunea 

tratura Autoritatii de management a 

Programului operational sectorial Mediu, denumita in continuare AM POS Mediu, si vor 

In scopul verificarii si certificarii solicitarilor transmise de beneficiari, Directia autorizare 

solicita Compartimentului juridic si investigare nereguli confirmarea ca 

beneficiarul nu se incadreaza in prevederile art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 

inregistrate in Registrul debitorilor 

stabileste valoarea debitelor constituite pentru fiecare solicitare de plata 

dic si investigare nereguli constata ca 

beneficiarul nu se incadreaza in prevederile art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 

, solicita Serviciului conformitate achizitii publice analiza solicitarii beneficiarului 

ederea stabilirii conformarii cu prevederile art. 2 

In cazul in care din analiza solicitarii si a documentelor care o insotesc se constata ca 

beneficiarul se incadreaza in prevederile Ordonantei Guvernului nr. 15/2013, Directia 

autorizare si plati intocmeste „Nota pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor 

aferente corectiilor financiare conform Ordonantei Guvernului nr. 15/2013 privind 

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“ si o supune aprobarii conducerii AM POS 

beneficiarul nu se incadreaza in 

, Directia autorizare si plati intocmeste 

„Nota privind neincadrarea in prevederile Ordonantei Guvernului nr. 15/2013 privind 

ortarea de la bugetul de stat a 

sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu 

legislatia din domeniul achizitiilor publice“ si o supune aprobarii conducerii AM POS 

uportarea corectiilor financiare pentru abaterile de la legislatia 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 

 

3 

 

 

       

        

 

 

  
 

 Finalizarea proiectelor

Principalele prevederi 

� Pentru domeniile de doctorat cu perioada de desfasurare de 3 ani

domeniile de studii universitare de doctorat de 4 ani

doctoranzi care au obtinut titlul de doctor“ si „ponderea doctoranzilor sprijiniti care au 

obtinut titlul de doctor“, conform contractului de finantare (si modificarilor ulterioare, 

dupa caz), se va analiza drept 

� Beneficiarul se va asigura ca doctoranzii din grupul

doctorat care au beneficiat de bursa POSDRU) 

depune la serviciile specializate ale institutiei organizatoa

doctorat, pana la finalizarea contractului de finantare incheiat de beneficiar cu 

Autoritatea de management/organismul intermediar, pentru domeniile de doctorat cu 

perioada de desfasurare de 3 ani, iar pentru domeniile de studi

de 4 ani, doctoranzii vor finaliza teza de doctorat si o vor depune la serviciile specializate 

ale institutiei organizatoare de studii universitare de doctorat, in maximum un an de la 

finalizarea contractului de finantare incheia

management/organismul intermediar.

Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al 

Magistraturii a fost modificat

Principalele prevederi 

� Conducerea compartimentelor

directori adjuncti, sefi de servicii si sefi de birouri, care organizeaza, coordoneaza, indruma si 

raspund de activitatea compartimentului pe care i

compartimente.  

� In cadrul aparatului propriu al Consiliului functioneaza

de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, functionari publici, personal 

contractual, precum si personal auxiliar de specialitate din cadrul instantelor si parchetelor, 

detasat.“ 

� Din aparatul propriu al Consiliului fac parte

• cabinetele demnitarilor, organizate pe langa presedinte, vicepresedinte si membrii alesi 

ai Consiliului; 

• Directia resurse umane si organizare

• Directia economica si administrativ

• Directia legislatie, documentare si con

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

Finalizarea proiectelor de “Burse doctorale” cofinantate din Fondul 

Social European 

In Monitorul Oficial nr. 595 din 24 septembrie 2013 a fost 

publicat Ordinul nr. 1924/2013 al ministrului Muncii, Familiei, 

Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice privind modalitatea de 

finalizare a proiectelor depuse in cadrul apelurilor cu nr. 88 si 107 

„Burse doctorale“ cofinantate din Fondul Social European.

doctorat cu perioada de desfasurare de 3 ani, precum si pentru 

studii universitare de doctorat de 4 ani, atingerea indicatorilor „numar de 

doctoranzi care au obtinut titlul de doctor“ si „ponderea doctoranzilor sprijiniti care au 

obtinut titlul de doctor“, conform contractului de finantare (si modificarilor ulterioare, 

dupa caz), se va analiza drept sustenabilitate a proiectului. 

Beneficiarul se va asigura ca doctoranzii din grupul-tinta (studentii inmatriculati la 

doctorat care au beneficiat de bursa POSDRU) vor finaliza teza de doctorat

depune la serviciile specializate ale institutiei organizatoare de studii universitare de 

doctorat, pana la finalizarea contractului de finantare incheiat de beneficiar cu 

Autoritatea de management/organismul intermediar, pentru domeniile de doctorat cu 

perioada de desfasurare de 3 ani, iar pentru domeniile de studii universitare de doctorat 

de 4 ani, doctoranzii vor finaliza teza de doctorat si o vor depune la serviciile specializate 

ale institutiei organizatoare de studii universitare de doctorat, in maximum un an de la 

finalizarea contractului de finantare incheiat de beneficiar cu Autoritatea de 

management/organismul intermediar. 

l de organizare si functionare a Consiliului Superior al 

Magistraturii a fost modificat 

In Monitorul Oficial nr. 595 din 24 septembrie 2013 a fost 

publicata Hotararea nr. 891/2013 a Consiliul Superior al 

Magistraturii pentru modificarea si completarea 

Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului 

Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005.

Conducerea compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Consiliului se asigura de directori, 

directori adjuncti, sefi de servicii si sefi de birouri, care organizeaza, coordoneaza, indruma si 

raspund de activitatea compartimentului pe care il conduc si asigura buna colaborare cu alte 

In cadrul aparatului propriu al Consiliului functioneaza judecatori si procurori detasati, personal 

de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, functionari publici, personal 

contractual, precum si personal auxiliar de specialitate din cadrul instantelor si parchetelor, 

l propriu al Consiliului fac parte: 

cabinetele demnitarilor, organizate pe langa presedinte, vicepresedinte si membrii alesi 

Directia resurse umane si organizare; 

Directia economica si administrativa; 

Directia legislatie, documentare si contencios. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

juridica online Legalis.ro. 

de “Burse doctorale” cofinantate din Fondul 

In Monitorul Oficial nr. 595 din 24 septembrie 2013 a fost 

al ministrului Muncii, Familiei, 

Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice privind modalitatea de 

finalizare a proiectelor depuse in cadrul apelurilor cu nr. 88 si 107 

„Burse doctorale“ cofinantate din Fondul Social European. 

, precum si pentru 

, atingerea indicatorilor „numar de 

doctoranzi care au obtinut titlul de doctor“ si „ponderea doctoranzilor sprijiniti care au 

obtinut titlul de doctor“, conform contractului de finantare (si modificarilor ulterioare, 

(studentii inmatriculati la 

vor finaliza teza de doctorat si o vor 

re de studii universitare de 

doctorat, pana la finalizarea contractului de finantare incheiat de beneficiar cu 

Autoritatea de management/organismul intermediar, pentru domeniile de doctorat cu 

i universitare de doctorat 

de 4 ani, doctoranzii vor finaliza teza de doctorat si o vor depune la serviciile specializate 

ale institutiei organizatoare de studii universitare de doctorat, in maximum un an de la 

t de beneficiar cu Autoritatea de 

l de organizare si functionare a Consiliului Superior al 

In Monitorul Oficial nr. 595 din 24 septembrie 2013 a fost 

a Consiliul Superior al 

Magistraturii pentru modificarea si completarea 

Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului 

Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005. 

din cadrul aparatului propriu al Consiliului se asigura de directori, 

directori adjuncti, sefi de servicii si sefi de birouri, care organizeaza, coordoneaza, indruma si 

l conduc si asigura buna colaborare cu alte 

judecatori si procurori detasati, personal 

de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, functionari publici, personal 

contractual, precum si personal auxiliar de specialitate din cadrul instantelor si parchetelor, 

cabinetele demnitarilor, organizate pe langa presedinte, vicepresedinte si membrii alesi 
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Principalele prevederi: 

� Pentru spitalele care nu au fost in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate

2012, tariful maximal pe zi de spitalizare pentru anul 2013 este diminuat cu 20%. 

� Diminuarea tarifului maximal pe zi de spitalizare

aplica in cazul spitalelor reinfiintate dintre cele care au facut obiectul Hotararii Guvernului nr. 

212/2011 pentru aprobarea Programului de interes national «Dezvoltarea retelei nationale de 

camine pentru persoanele varstnice».

� Pentru spitalele care nu au fost in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate

2012, tariful mediu pe caz maximal pentru anul 2013 este diminuat cu 20%. 

� Diminuarea tarifului mediu pe caz maximal pentru anul 2013

in cazul spitalelor reinfiintate dintre cele care au facut obiectul Hotararii Guvernului nr. 212/2011 

pentru aprobarea Programului de interes national «Dezvoltarea retelei nationale de camin

pentru persoanele varstnice».

 
Ministerul Sanatatii a stabilit cuantumul taxei pentru participarea la 

examenul de grad principal pentru asistentii medicali generalisti

Principalele prevederi

� Cuantumul taxei de participare la 

generalisti, moase si asistenti medicali 

lei/participant. Taxa se va plati dupa cum urmeaza:

• 30%, respectiv suma de 36 lei, in contul IBAN nr. RO85TREZ70050

– 4266456, DTMB (Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti), beneficiar 

Ministerul Sanatatii, str. Cristian Popisteanu nr. 1

010024. 

• 70%, respectiv suma de 84 lei, in contul RO49UGBI0000362008983RON, Gar

Bank, beneficiar Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor 

Medicali din Romania (OAMGMAMR).

� Sumele incasate de Ministerul Sanatatii

necesare sustinerii examenului si eliberarii certif

 Conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de 

asigurari sociale de sanatate

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

 

In Monitorul Oficial nr. 596 din 24 septembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 1083/608/2013 a ministrului Sanatatii si 

modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al 

423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile 

acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari 

sociale de sanatate pentru anii 2013–2014. 

spitalele care nu au fost in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate

2012, tariful maximal pe zi de spitalizare pentru anul 2013 este diminuat cu 20%. 

Diminuarea tarifului maximal pe zi de spitalizare pentru anul 2013 mentionata an

aplica in cazul spitalelor reinfiintate dintre cele care au facut obiectul Hotararii Guvernului nr. 

212/2011 pentru aprobarea Programului de interes national «Dezvoltarea retelei nationale de 

entru persoanele varstnice». 

le care nu au fost in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate

2012, tariful mediu pe caz maximal pentru anul 2013 este diminuat cu 20%.  

Diminuarea tarifului mediu pe caz maximal pentru anul 2013 mentionata anterior 

in cazul spitalelor reinfiintate dintre cele care au facut obiectul Hotararii Guvernului nr. 212/2011 

pentru aprobarea Programului de interes national «Dezvoltarea retelei nationale de camin

pentru persoanele varstnice». 

Ministerul Sanatatii a stabilit cuantumul taxei pentru participarea la 

examenul de grad principal pentru asistentii medicali generalisti

In Monitorul Oficial nr. 596 din 24 septembrie 2013 a fost 

publicat Ordinul nr. 1091/2013 al ministrului Sanatatii privind 

stabilirea cuantumului taxei si modalitatea de plata a acesteia 

pentru participarea la examenul de grad principal pentru

asistentii medicali generalisti, moase si asistenti medicali 

sesiunea 2013. 

rincipalele prevederi 

Cuantumul taxei de participare la examenul de grad principal pentru asistentii medicali 

generalisti, moase si asistenti medicali – sesiunea 2013, se stabileste in suma de 120 

lei/participant. Taxa se va plati dupa cum urmeaza: 

, respectiv suma de 36 lei, in contul IBAN nr. RO85TREZ70050

4266456, DTMB (Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti), beneficiar 

Ministerul Sanatatii, str. Cristian Popisteanu nr. 1–3, sectorul 1, Bucuresti, cod 

, respectiv suma de 84 lei, in contul RO49UGBI0000362008983RON, Gar

Bank, beneficiar Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor 

Medicali din Romania (OAMGMAMR). 

Sumele incasate de Ministerul Sanatatii se utilizeaza pentru cheltuieli materiale 

necesare sustinerii examenului si eliberarii certificatelor. 

Conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de 

asigurari sociale de sanatate 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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4 septembrie 2013 a fost publicat 

a ministrului Sanatatii si CNAS privind 

modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al CNAS nr. 

423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

cadru privind conditiile 

acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari 

spitalele care nu au fost in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate in anul 

2012, tariful maximal pe zi de spitalizare pentru anul 2013 este diminuat cu 20%.  

pentru anul 2013 mentionata anterior nu se 

aplica in cazul spitalelor reinfiintate dintre cele care au facut obiectul Hotararii Guvernului nr. 

212/2011 pentru aprobarea Programului de interes national «Dezvoltarea retelei nationale de 

le care nu au fost in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate in anul 

 

mentionata anterior nu se aplica 

in cazul spitalelor reinfiintate dintre cele care au facut obiectul Hotararii Guvernului nr. 212/2011 

pentru aprobarea Programului de interes national «Dezvoltarea retelei nationale de camine 

Ministerul Sanatatii a stabilit cuantumul taxei pentru participarea la 

examenul de grad principal pentru asistentii medicali generalisti 

In Monitorul Oficial nr. 596 din 24 septembrie 2013 a fost 

al ministrului Sanatatii privind 

stabilirea cuantumului taxei si modalitatea de plata a acesteia 

pentru participarea la examenul de grad principal pentru 

asistentii medicali generalisti, moase si asistenti medicali – 

pentru asistentii medicali 

sesiunea 2013, se stabileste in suma de 120 

, respectiv suma de 36 lei, in contul IBAN nr. RO85TREZ7005003XXX000092, CUI 

4266456, DTMB (Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti), beneficiar 

3, sectorul 1, Bucuresti, cod 

, respectiv suma de 84 lei, in contul RO49UGBI0000362008983RON, Garanti 

Bank, beneficiar Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor 

se utilizeaza pentru cheltuieli materiale 

Conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de 
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Principalele prevederi 

� Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti au obligatia de a 

infiinta, in functie de necesitati, 

prezentei ordonante de urgenta, 

stapan. 

� Serviciile specializate

unitatilor administrativ

acestora. 

� La nivelul serviciilor specializate pentr

Registrul de evidenta a cainilor fara stapan

teritoriale. 

� Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara

directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a 

municipiului Bucuresti, verifica modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de 

urgenta de catre unitatile administrativ

� In sensul prezentei ordonante de urgenta, 

semnificatie: orice caine crescut, adapostit, tinut pe domeniul public, in locuri publice 

sau in spatiile adiacente acestora, in afara proprietatii stapanului sau detinatorului 

acestuia, necontrolat, nesupravegheat, libe

microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de catre Autoritatea 

Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta A

� In adaposturile ce apartin asociatiilor si fundatiilor pentru p

cazati caini fara stapan care vor fi supusi actiunilor sanitar

in vigoare si vor fi identificati prin microcipare sau prin alt mijloc alternativ de 

identificare, stabilit de catre Autoritatea Nation

Siguranta Alimentelor.

� Adaposturile trebuie sa aiba asigurata

� Formularele-tip de revendicare si adoptie

asociatiilor si fundatiil

libera practica, organizat in conditiile legii, detinator al contractului de prestari

in termen de 48 de ore

in Registrul de evidenta a cainilor cu stapan.

� Cainii fara stapan vor fi cazati

stapan, pentru o perioada de 14 zile lucratoare

existenta adapostului, programul d

prin afisare la sediul adapostului si al serviciului specializat.

� Capturarea, transportul, cazarea, hranirea, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea si 

controlul bolilor cainilor in adaposturi se reali

masurilor sanitar-veterinare

 OUG privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

 

In Monitorul Oficial nr. 601 din 26 septembrie 2013 a fost 

publicata Legea nr. 258/2013 pentru modificarea si completarea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind 

aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan.

 

Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti au obligatia de a 

infiinta, in functie de necesitati, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a 

prezentei ordonante de urgenta, servicii specializate pentru gestionarea cainilor fara 

Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan infiintate la nivelul 

unitatilor administrativ-teritoriale vor gestiona baza de date organizata la nivelul 

La nivelul serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan se infiinteaza 

Registrul de evidenta a cainilor fara stapan capturati de pe raza unitatilor administrativ

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, prin 

erinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a 

municipiului Bucuresti, verifica modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de 

urgenta de catre unitatile administrativ-teritoriale.“ 

In sensul prezentei ordonante de urgenta, expresia «caine fara stapan»

semnificatie: orice caine crescut, adapostit, tinut pe domeniul public, in locuri publice 

sau in spatiile adiacente acestora, in afara proprietatii stapanului sau detinatorului 

acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv cei identificati prin 

microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de catre Autoritatea 

Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor. 

adaposturile ce apartin asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor

cazati caini fara stapan care vor fi supusi actiunilor sanitar-veterinare conform legislatiei 

in vigoare si vor fi identificati prin microcipare sau prin alt mijloc alternativ de 

identificare, stabilit de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru 

Siguranta Alimentelor. 

Adaposturile trebuie sa aiba asigurata, prin contract, asistenta medicala veterinara

tip de revendicare si adoptie care sunt completate la nivelul adaposturilor 

asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor se transmit medicului veterinar de 

libera practica, organizat in conditiile legii, detinator al contractului de prestari

termen de 48 de ore de la data revendicarii/adoptiei, in vederea inregistrarii acestora 

evidenta a cainilor cu stapan. 

Cainii fara stapan vor fi cazati in adaposturile serviciilor pentru gestionarea cainilor fara 

pentru o perioada de 14 zile lucratoare. Populatia trebuie informata despre 

existenta adapostului, programul de vizitare, posibilitatea de adoptie sau revendicare, 

prin afisare la sediul adapostului si al serviciului specializat. 

Capturarea, transportul, cazarea, hranirea, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea si 

controlul bolilor cainilor in adaposturi se realizeaza cu respectarea normelor si 

veterinare. 

OUG privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara 

stapan a suferit modificari 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 601 din 26 septembrie 2013 a fost 

pentru modificarea si completarea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind 

aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan. 

Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti au obligatia de a 

de la data intrarii in vigoare a 

gestionarea cainilor fara 

pentru gestionarea cainilor fara stapan infiintate la nivelul 

organizata la nivelul 

u gestionarea cainilor fara stapan se infiinteaza 

capturati de pe raza unitatilor administrativ-

si pentru Siguranta Alimentelor, prin 

erinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a 

municipiului Bucuresti, verifica modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de 

«caine fara stapan» are urmatoarea 

semnificatie: orice caine crescut, adapostit, tinut pe domeniul public, in locuri publice 

sau in spatiile adiacente acestora, in afara proprietatii stapanului sau detinatorului 

r, abandonat, inclusiv cei identificati prin 

microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de catre Autoritatea 

rotectia animalelor pot fi 

veterinare conform legislatiei 

in vigoare si vor fi identificati prin microcipare sau prin alt mijloc alternativ de 

ala Sanitara Veterinara si pentru 

asistenta medicala veterinara. 

care sunt completate la nivelul adaposturilor 

or pentru protectia animalelor se transmit medicului veterinar de 

libera practica, organizat in conditiile legii, detinator al contractului de prestari-servicii, 

de la data revendicarii/adoptiei, in vederea inregistrarii acestora 

in adaposturile serviciilor pentru gestionarea cainilor fara 

. Populatia trebuie informata despre 

e vizitare, posibilitatea de adoptie sau revendicare, 

Capturarea, transportul, cazarea, hranirea, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea si 

respectarea normelor si 

OUG privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara 
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Principalele prevederi 

� Autoritatile de management pentru programele operationale au obligatia efectuarii platilor 

in conturile beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare si plata in 

termen de 10 zile, dar nu mai tarziu de data de 15 octombrie 2013.

� Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritati de management pentru programele 

operationale si Autoritatea de certificare si plata restituie Ministerului Finantelor Publice 

contravaloarea in euro a sumelor neutilizate in lei din venituri din privat

la data de 15 octombrie 2013

CEDO a condamnat Romania pe taramul art. 6 din Conventie 

Principalele prevederi 

� La originea cauzei se afla 

sesizata, in temeiul art. 34 din 

fundamentale. 

Circumstantele cauzei 

� Toti reclamantii au obtinut solutii favorabile privind diferite proprietati

unor hotarari definitive. Aceste hotarari au fost casate ulterio

extraordinare: revizuire, contestatie in anulare sau alte cai de atac formulate de catre partile 

adverse sau de catre procurorul general al Romaniei.

� Reclamantii s-au plans ca prin casarea hotararilor lor definitive prin revizuir

recursul in anulare au fost incalcate art. 6 din Conventie si art. 1 din Protocolul nr. 1 la 

Conventie. 

Cu privire la admisibilitate

� Curtea constata ca aceste capete de cerere nu sunt in mod vadit nefondate

§3 lit. a) din Conventie. 

�  De asemenea, Curtea constata ca acestea nu prezinta niciun alt motiv de inadmisibilitate. 

Prin urmare, este necesar sa fie declarate admisibile

 

 Guvernul a aprobat 

principali de credite cu rol de autoritate de management

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

 

 

In Monitorul Oficial nr. 604 din 27 septembrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 732/2013 pentru modificarea art. 2 alin. (5) si (6) din 

Hotararea Guvernului nr. 669/2013 privind alocarea temporara, 

pentru luna septembrie a anului 2013, a unor sume din venituri din 

privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de 

management. 

Autoritatile de management pentru programele operationale au obligatia efectuarii platilor 

in conturile beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare si plata in 

, dar nu mai tarziu de data de 15 octombrie 2013. 

Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritati de management pentru programele 

operationale si Autoritatea de certificare si plata restituie Ministerului Finantelor Publice 

contravaloarea in euro a sumelor neutilizate in lei din venituri din privatizare 

la data de 15 octombrie 2013. 

CEDO a condamnat Romania pe taramul art. 6 din Conventie 

in cauza Gridan 

In Monitorul Oficial nr. 595 din 24 septembrie 2013 a fost publicata 

Hotararea Sectiei a treia a Curtii Europene a Drepturilor Omului

din 4 iunie 2013 in Cauza Gridan si altii impotriva Romaniei

La originea cauzei se afla 4 cereri indreptate impotriva Romaniei, prin care Curtea a fost 

sesizata, in temeiul art. 34 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor 

Toti reclamantii au obtinut solutii favorabile privind diferite proprietati

unor hotarari definitive. Aceste hotarari au fost casate ulterior in urma unor cai de atac 

extraordinare: revizuire, contestatie in anulare sau alte cai de atac formulate de catre partile 

adverse sau de catre procurorul general al Romaniei. 

au plans ca prin casarea hotararilor lor definitive prin revizuir

recursul in anulare au fost incalcate art. 6 din Conventie si art. 1 din Protocolul nr. 1 la 

Cu privire la admisibilitate 

aceste capete de cerere nu sunt in mod vadit nefondate

De asemenea, Curtea constata ca acestea nu prezinta niciun alt motiv de inadmisibilitate. 

este necesar sa fie declarate admisibile. 

Guvernul a aprobat alocarea temporara a unor sume ordonatorilor 

principali de credite cu rol de autoritate de management

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 604 din 27 septembrie 2013 a fost publicata 

pentru modificarea art. 2 alin. (5) si (6) din 

Hotararea Guvernului nr. 669/2013 privind alocarea temporara, 

u luna septembrie a anului 2013, a unor sume din venituri din 

privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de 

Autoritatile de management pentru programele operationale au obligatia efectuarii platilor 

in conturile beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare si plata in 

Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritati de management pentru programele 

operationale si Autoritatea de certificare si plata restituie Ministerului Finantelor Publice 

izare pana cel tarziu 

CEDO a condamnat Romania pe taramul art. 6 din Conventie  

In Monitorul Oficial nr. 595 din 24 septembrie 2013 a fost publicata 

Curtii Europene a Drepturilor Omului 

in Cauza Gridan si altii impotriva Romaniei. 

, prin care Curtea a fost 

Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor 

Toti reclamantii au obtinut solutii favorabile privind diferite proprietati prin intermediul 

r in urma unor cai de atac 

extraordinare: revizuire, contestatie in anulare sau alte cai de atac formulate de catre partile 

au plans ca prin casarea hotararilor lor definitive prin revizuire sau prin 

recursul in anulare au fost incalcate art. 6 din Conventie si art. 1 din Protocolul nr. 1 la 

aceste capete de cerere nu sunt in mod vadit nefondate in sensul art. 35 

De asemenea, Curtea constata ca acestea nu prezinta niciun alt motiv de inadmisibilitate. 

alocarea temporara a unor sume ordonatorilor 

principali de credite cu rol de autoritate de management 
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         Cu privire la fond 

� Curtea reitereaza ca dreptul la un proces echitabil in fata unei instante astfel cum este 

garantat la art. 6 §1 din Conventie trebuie interpretat in lumina preambulului la Conventie, 

ale carui dispozitii relevante afirma ca statul de drept face parte din patrimoniul comun al 

statelor contractante.  

� Unul dintre aspectele fundamentale ale statului de drept este principiul securitatii 

raporturilor juridice, care inseamna, printre altele, ca in cazurile in care instantele s-au 

pronuntat in ultima instanta solutia nu ar mai trebui rediscutata. 

� Atributiile de control ale instantelor superioare ar trebui exercitate pentru a repara 

erorile judiciare si pe cele procedurale, si nu pentru a reexamina cauza. Revizuirea nu ar 

trebui tratata ca un recurs mascat, iar simpla posibilitate de existenta a doua pareri cu 

privire la cauza nu constituie un motiv de reexaminare. Indepartarea de la acest principiu 

se justifica numai cand aceasta este impusa de circumstante semnificative si obligatorii. 

� Totusi, cerintele securitatii juridice nu sunt absolute; in anumite circumstante, 

redeschiderea procedurilor poate fi cea mai adecvata masura reparatorie in cazul in care 

cerintele art. 6 nu au fost respectate.  

� In orice caz, competenta de a judeca procedura revizuirii ar trebui sa fie exercitata de 

catre autoritati pentru a realiza, in cel mai mare grad posibil, un echilibru just intre 

interesele aflate in joc. 

� Curtea a decis ca desfiintarea unei hotarari definitive si obligatorii pentru simplul motiv ca 

existau diferite opinii referitoare la interpretarea probelor prezentate nu a fost justificata si 

a incalcat dreptul reclamantului la un proces echitabil. 

� Curtea considera ca nu s-a dovedit faptul ca greselile procedurale sau erorile judecatoresti 

prezumtiv comise de catre instante in cadrul primului ciclu procesual din cauzele prezente 

au fost de o asemenea natura incat sa justifice casarea hotararilor definitive si obligatorii. 

� Curtea constata, asadar, o incalcare a art. 6 §1 din Conventie, in ceea ce priveste 

principiul securitatii juridice. 

� In ceea ce priveste capatul de cerere al reclamantilor cu privire la dreptul lor de 

proprietate, Curtea retine, in conformitate cu jurisprudenta sa constanta in materie si in 

lumina circumstantelor cauzei, ca decizia instantelor nationale de a casa hotararile 

definitive care stabileau dreptul de proprietate al reclamantilor asupra mai multor bunuri 

si de a reexamina aceste drepturi a incalcat drepturile lor garantate prin art. 1 din 

Protocolul nr. 1 la Conventie. 

� Prin urmare, a fost incalcat si respectivul articol. 

� Asfel, Curtea a hotarat: 

• conexarea cererilor prezente; 

• a declarat admisibile cererile reclamantilor cu privire la capetele de cerere 

intemeiate pe art. 6 din Conventie si art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie cu 

privire la desfiintarea hotararilor definitive si obligatorii si inadmisibile celelalte 

capete din Cererea nr. 24.386/04; 

• a hotarat ca au fost incalcate art. 6 §1 din Conventie si art. 1 din Protocolul nr. 1 

la Conventie. 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi  

� Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu 

caracter ocazional desfasurate de zilieri  

 

� Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 46/2003 privind drepturile 

pacientului 

 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

� Propunere legislativa privind modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informatiile de interes public  

 

� Propunere legislativã privind modificarea si completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003, 

precum si a altor acte normative   

 

� Propunere legislativa pentru completarea prevederilor art. 199 C.proc.pen.   

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice si 

sportului  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2008, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 cu modificarile si 

completarile ulterioare privind Codul silvic  

 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  

 

� Propunere legislativa privind completarea art. 22 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si 

functionarea Curtii de Conturi  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 11 din Legea nr. 21/1991 a 

cetateniei romane   
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Proiecte de lege si propuneri legislative primite pentru dezbatere 

si adoptare 

� Propunere legislativa privind utilizarea monedei nationale 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 17.09.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 24.09.2013 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.35/2007 privind cresterea 

sigurantei in unitatile de invatamant 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 17.09.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 24.09.2013 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (2) al art. 112 din O.G. nr. 93/2003 privind Codul 

de procedura fiscala 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 24.09.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 01.10.2013 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 34/2008 privind 

organizarea si functionarea sistemului national unic pentru apeluri de urgenta 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 24.09.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 01.10.2013 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (6) al art. 47 din O.G. nr. 43/1997 privind 

regimul drumurilor 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 24.09.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 01.10.2013 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in 

domeniul sanatatii 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 24.09.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 01.10.2013 

 

� Proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 294/2007 privind derularea in 

Romania a proiectelor finantate prin Programul NATO de Investitii in Securitate 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 24.09.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 01.10.2013 

 

 

Procesul legislativ la Senat 
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Concursuri europene 
 

Inainte de a va depune candidatura la oricare dintre posturile europene scoase la concurs, 

trebuie sa cititi cu atentie Ghidul aplicabil concursurilor generale, publicat in Jurnalul Oficial 

nr. C 270A din 7 septembrie 2012, precum si pe site-ul internet al EPSO.  

 

� Fundatia Europeana pentru Imbunatatirea Conditiilor de Viata si de Munca (Eurofound), cu sediul 

la Dublin, Irlanda, doreste sa recruteze un administrator de continut online. 

Conditii pentru candidati: 

- sunt cetateni ai unuia dintre statele membre ale UE si se bucura de toate drepturile de cetatean; 

- au o diploma universitara in domeniul tehnologiei web, comunicatiilor web, tehnicii de calcul sau in 

domenii conexe; 

- au cel putin 2 ani de experienta profesionala relevanta in urma obtinerii primei diplome universitare; 

- cunosc temeinic cel putin 2 limbi de lucru ale UE, inclusiv limba engleza la un nivel foarte avansat; 

- au experienta in domeniul dezvoltarii web intr-un mediu cu surse deschise si experienta in analitica 

web; 

- au cunostinte solide privind structura continutului web, precum si privind prezentarea si profilurile 

utilizatorilor; 

- au experienta in legatura cu sistemele de gestionare a continutului web, precum Drupal sau alte 

sisteme asemanatoare; 

- au experienta in gestionarea de proiecte. 

Toate candidaturile trebuie sa fie depuse pe formularul oficial de cerere care poate fi descarcat de pe 

http://www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/index.htm. 

Data-limita pentru depunerea candidaturilor: 24 octombrie 2013. 

 

� Agentia Europeana pentru Medicamente organizeaza o procedura de selectie in vederea intocmirii 

unei liste de rezerva pentru:  

- EMA/AD/353: Jurist, Departamentul Juridic (AD 6);  

- EMA/CA/L/037: Agent contractual (contract de lunga durata), responsabil in cadrul sectiei Confor-

mitate clinica si neclinica, Departamentul Conformitate si Inspectii (FG IV). 

Candidatii selectati vor fi inclusi pe o lista de rezerva si, in functie de situatia bugetara, li se poate 

propune un contract pe cinci ani, cu posibilitate de reinnoire, in conformitate cu Regimul aplicabil 

celorlalti agenti ai Uniunii Europene (JO L 56 din 4 martie 1968). 

Data-limita pentru depunerea formularelor de candidatura este 25 octombrie 2013, ora 24.00. 

 

Jurisprudenta europeana 
 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 260 din 7 septembrie 2013 a fost publicata ultima publicatie CJUE. 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 

 

  
MADR a actualizat proiectul privind vanzarea terenu-

rilor agricole din extravilan de catre persoane fizice 
 

Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a publicat pe 23 septembrie un 

proiect actualizat de lege privind vanzare-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 ca terenurile agricole situate in extravilan pe o raza de 10 km de la grani-

ta Romaniei pot fi instrainate prin vanzare-cumparare doar cu avizul Ministerului Apararii Nationale. 

 

De asemenea, 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) sa faca 

dovada ca a desfasurat activitati agricole pe terenurile agricole detinute in proprietate. 

 

Se mai prevede si ca instrainarea, prin vanzare, a terenurilor agricole, 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. 

� 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. 

Ministerul Sanatatii reglementeaza asistenta medicala transfrontaliera 

Ministerul Sanatatii a publicat pe 27 septembrie un proiect de lege pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul 

sanatatii. 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca prin proiect se completeaza cadrul legal actual, in 

sensul introducerii unui nou titlu in Legea nr. 95/2006, Titlul XVIII „Asistenta medicala transfron-

taliera“, cuprinzand art. 864-889, in care se stabilesc obiectul si domeniul de aplicare, intelesul 

notiunilor si termenilor utilizati, responsabilitatile in vederea acordarii de asistenta medicala 

transfrontaliera, rambursarea costurilor, cooperarea in domeniul asistentei medicale, retelele 

europene de referinta, bolile rare, e-Sanatatea, cooperarea privind evaluarea tehnologiei medicale.  

 

De asemenea, se stabileste infiintarea in structura CNAS a Punctului National de Contact pentru a 

ajuta pacientii sa ia hotarari in cunostinta de cauza atunci cand solicita asistenta medicala in alt stat 

membru al UE, acesta asigurandu-se ca pacientii din alte state primesc, la cerere, informatiile 

relevante privind standardele de siguranta si de calitate aplicate pe teritoriul lor, precum si 

informatii privind furnizorii de servicii medicale carora li se aplica respectivele standarde.  

 

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

adresa de e-mail: propuneri@ms.ro, in termen de 10 de zile de la publicare. 
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Cadrul legal privind acordarea ajutoarelor de minimis 

pentru investitiile IMM-urilor va fi modificat 

Ministerul Economiei a publicat pe 27 septembrie un proiect de hotarare 

pentru modificarea H.G. nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de 

minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii. 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca urmare a discutiilor derulate cu reprezentantii 

mediului de afaceri si cu reprezentantii MFP, s-a decis implementarea schemei de ajutor de 

minimis instituita prin H.G. nr. 274/2013 de catre Departamentul pentru IMM-uri, astfel:  

� valoare maxima a ajutorului de minimis este de 100.000 euro;  

� ajutorul nerambursabil va fi in procent de 90%;  

� sesiunea de inscriere on-line va fi deschisa 10 zile calendaristice; 

� inscriere online a formularului de inregistrare cu acordarea punctajului automat in functie de 

indicatorii previzionati a fi realizati; 

� punctajul minim pentru admiterea la finantare este de 60 puncte; 

� punctaje acordate pe criterii referitoare la domeniul de activitate, categoria intreprinderii, 

locuri de munca, locatia implementarii proiectului; 

� pentru punctaje egale - criterii de departajare constand in valoarea profitului din exploatare si a 

profitului net, raportate la 3 1.12.2012; 

� admiterea la finantare se va face in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut la formularul 

de inregistrare on-line, dupa verificarea cererilor de acord pentru finantare; 

� verificarea cererilor de acord pentru finantare se va face in 60 de zile lucratoare de la data 

depunerii intregii documentatii, in limita bugetului alocat schemei.  

 

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

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

Normele privind activitatea de audit public intern au fost elaborate 

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe 26 septembrie un proiect de 

hotarare pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea 

activitatii de audit public intern. 

Conform notei de fundamentare, in Romania, auditul intern in sectorul public a fost reglementat prin Legea 

nr. 672/2002, fiind modificata prin Legea nr. 191/2011. 

 

Completarile propuse prin proiect fac referire la: 

� Comitetul pentru Audit Public Intern: s-a propus indreptat erorii din vechile norme cu privire la numarul 

specialistilor din afara MFP; 

� Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern: s-a propus introducerea atributiei referitoare 

la realizarea auditului la entitatile publice centrale care de ruleaza anual un buget mai mic de 5 mil. lei; 

� Comitetele de Audit Intern: au fost introduse in norme; 

� compartimentele de audit public intern: s-au preluat dispozitiile prevazute de Ordinul MFP nr. 423/2004 

care au modificat si completat Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 38/2003.  
 

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

adresa de e-mail: publicinfo@mfinante.ro, in termen de 10 de zile de la publicare. 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Decrete si sesizari de neconstitutionalitate

in perioada

Dintre decretele si sesizarile de neconstitutionalitate

tele Romaniei, domnul Traian Basescu, in aceasta perioada mentionam:

Decrete semnate 

 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 

nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;

• Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 155/2001 privind 

aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 45/2013 privind ratificarea Scrisor

de intentie semnate de autoritatile romane la Bucuresti, la 12 septembrie 2012, precum si a 

Scrisorii semnate de autoritatile romane la Bucuresti la 8 martie 2013, prin care se solicita 

prelungirea Aranjamentului stand

Scrisoarea de intentie semnata de autoritatile romane la Bucuresti la 10 martie 2011;

• Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului intre Romania si Republica 

India pentru evitarea dublei impuneri si 

 

Sesizari de neconstitutionalitate 

 

Pe data de 20 septembrie 2013 a fost semnata sesizarea de neconstitutionalitate

pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea 

referendumului. 

 

In sesizare se arata ca la data de 16 iulie 2013, presedintele Romaniei a solicitat Parlamentului 

reexaminarea acestei legi, iar in urma r

Deputatilor, in calitate de Camera decizionala, a respins argumentele invocate in cererea de 

reexaminare si a adoptat legea. 

 

In cadrul sesizarii se arata ca prin modificarea legii si diminuarea cvorumului

plus unul din numarul persoanelor inscrise in listele electorale permanente pentru validarea 

referendumului, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si 

desfasurarea referendumului se incalca preve

Constitutie prin faptul ca permite posibilitatea adoptarii prin referendum a unor masuri lipsite de 

legitimitate populara, precum si prin nerespectarea dreptului poporului roman de a exercita 

suveranitatea de stat pe calea directa a referendumului.

 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

sesizari de neconstitutionalitate semnate

in perioada 21-27 septembrie 

de neconstitutionalitate semnate de Presedin-

Romaniei, domnul Traian Basescu, in aceasta perioada mentionam: 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 

nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului; 

Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 155/2001 privind 

aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan;  

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 45/2013 privind ratificarea Scrisor

de intentie semnate de autoritatile romane la Bucuresti, la 12 septembrie 2012, precum si a 

Scrisorii semnate de autoritatile romane la Bucuresti la 8 martie 2013, prin care se solicita 

prelungirea Aranjamentului stand-by dintre Romania si FMI, de tip preventiv, intrat in vigoare prin 

Scrisoarea de intentie semnata de autoritatile romane la Bucuresti la 10 martie 2011;

• Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului intre Romania si Republica 

India pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit.

 

Pe data de 20 septembrie 2013 a fost semnata sesizarea de neconstitutionalitate

pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea 

In sesizare se arata ca la data de 16 iulie 2013, presedintele Romaniei a solicitat Parlamentului 

reexaminarea acestei legi, iar in urma reexaminarii, la data de 10 septembrie 2013, Camera 

Deputatilor, in calitate de Camera decizionala, a respins argumentele invocate in cererea de 

 

prin modificarea legii si diminuarea cvorumului de cel putin jumatate 

plus unul din numarul persoanelor inscrise in listele electorale permanente pentru validarea 

, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si 

se incalca prevederile art. 1 alin. (3) si ale art. 2 alin. (1) si (2) din 

prin faptul ca permite posibilitatea adoptarii prin referendum a unor masuri lipsite de 

legitimitate populara, precum si prin nerespectarea dreptului poporului roman de a exercita 

anitatea de stat pe calea directa a referendumului. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

juridica online Legalis.ro. 

semnate 

Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 155/2001 privind 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 45/2013 privind ratificarea Scrisorii 

de intentie semnate de autoritatile romane la Bucuresti, la 12 septembrie 2012, precum si a 

Scrisorii semnate de autoritatile romane la Bucuresti la 8 martie 2013, prin care se solicita 

reventiv, intrat in vigoare prin 

Scrisoarea de intentie semnata de autoritatile romane la Bucuresti la 10 martie 2011; 

• Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului intre Romania si Republica 

prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit. 

Pe data de 20 septembrie 2013 a fost semnata sesizarea de neconstitutionalitate asupra Legii 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea 

In sesizare se arata ca la data de 16 iulie 2013, presedintele Romaniei a solicitat Parlamentului 

eexaminarii, la data de 10 septembrie 2013, Camera 

Deputatilor, in calitate de Camera decizionala, a respins argumentele invocate in cererea de 

de cel putin jumatate 

plus unul din numarul persoanelor inscrise in listele electorale permanente pentru validarea 

, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si 

derile art. 1 alin. (3) si ale art. 2 alin. (1) si (2) din 

prin faptul ca permite posibilitatea adoptarii prin referendum a unor masuri lipsite de 

legitimitate populara, precum si prin nerespectarea dreptului poporului roman de a exercita 
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