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Principalele prevederi 

� Zilierul minor poate presta activitati necalificate cu caracter ocazional

varstei de 16 ani. Prin exceptie, 

presta activitati necalificate cu caracter ocazional numai cu acordul parintilor sau al 

reprezentantilor legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si 

cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate dezvoltarea si 

� Beneficiarul nu poate utiliza zilieri

tert. 

� Beneficiarul are obligatia sa inregistreze

cronologica, toti zilierii 

legi. Registrul se intocmeste zilnic, exceptand perioadele in care nu se apeleaza la 

serviciile zilierilor. 

� Beneficiarul va inainta lunar

inspectoratul teritorial de munca unde isi are sediul, 

a zilierilor continand inregistrarile din luna precedenta. Transmiterea extrasului se poate 

face si pe suport electronic, dupa caz. Modelul registrului electronic de evidenta a 

zilierilor si modalitatea de completare se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei, 

protectiei sociale si persoanelor varstnice.

Au fost aduse modificari legislatiei privind exercitarea unor activitati

caracter ocazional desfasurate de zilieri

Programul national multianual pentru sustinerea 

Principalele prevederi 

� Vor fi suportate cheltuielile de transport pentru beneficiari

este cazul) si cheltuielile de cazare a beneficiarilor pe perioada desfasurarii evenimentului, doar 

pentru participarea la targ. 

� Se acorda finantare pentru transportul produselor

separat (si nu pot fi transportate in acelasi mijloc de transport cu beneficiarul). In vederea 

transportului persoanelor sau produselor se deconteaza si inchirierea mijloacelor de transport 

necesare deplasarii, daca este cazul. 

� De asemenea, se deconteaza parcarea

acordata unui beneficiar pentru cazare si transport, cumulat, 

sumei de 1.250 lei, beneficiarul isi poate deconta transportul, cazarea sau ambele cheltuieli.

cazul in care suma totala cheltuita depaseste 1.250 lei, diferenta va fi suportata de catre 

beneficiar.  

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

 

In Monitorul Oficial nr. 661 din 29 octombrie 2013 a fost publicata 

Legea nr. 277/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional 

desfasurate de zilieri. 

 

poate presta activitati necalificate cu caracter ocazional

. Prin exceptie, minorul cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani

presta activitati necalificate cu caracter ocazional numai cu acordul parintilor sau al 

reprezentantilor legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si 

cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate dezvoltarea si sanatatea personala.

Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfasurarea unor activitati in beneficiul unui 

Beneficiarul are obligatia sa inregistreze, in Registrul de evidenta a zilierilor, in ordine 

toti zilierii cu care exercita activitati cu caracter ocazional in baza prezentei 

legi. Registrul se intocmeste zilnic, exceptand perioadele in care nu se apeleaza la 

Beneficiarul va inainta lunar, pana cel tarziu la data de 5 a fiecarei luni, catre 

inspectoratul teritorial de munca unde isi are sediul, un extras al Registrului de evidenta 

continand inregistrarile din luna precedenta. Transmiterea extrasului se poate 

electronic, dupa caz. Modelul registrului electronic de evidenta a 

zilierilor si modalitatea de completare se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei, 

protectiei sociale si persoanelor varstnice. 

Au fost aduse modificari legislatiei privind exercitarea unor activitati

caracter ocazional desfasurate de zilieri 

Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si 

artizanatului 

In Monitorul Oficial nr. 667 din 31 octombrie 2013 a fost 

publicat Ordinul nr. 269/2013 al ministrului Economiei privind 

modificarea Procedurii de implementare a Programului national 

multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului, 

aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru

mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism nr. 169/2013.

 

cheltuielile de transport pentru beneficiari si pentru produsele acestora (daca 

este cazul) si cheltuielile de cazare a beneficiarilor pe perioada desfasurarii evenimentului, doar 

pentru participarea la targ.  

finantare pentru transportul produselor, in cazul in care acestea necesita un tr

separat (si nu pot fi transportate in acelasi mijloc de transport cu beneficiarul). In vederea 

transportului persoanelor sau produselor se deconteaza si inchirierea mijloacelor de transport 

necesare deplasarii, daca este cazul.  

onteaza parcarea pe timpul targului, daca este cazul. 

acordata unui beneficiar pentru cazare si transport, cumulat, nu va depasi 1.250 lei

sumei de 1.250 lei, beneficiarul isi poate deconta transportul, cazarea sau ambele cheltuieli.

cazul in care suma totala cheltuita depaseste 1.250 lei, diferenta va fi suportata de catre 
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In Monitorul Oficial nr. 661 din 29 octombrie 2013 a fost publicata 

modificarea si completarea Legii nr. 

52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional 

poate presta activitati necalificate cu caracter ocazional la implinirea 

minorul cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani poate 

presta activitati necalificate cu caracter ocazional numai cu acordul parintilor sau al 

reprezentantilor legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si 

sanatatea personala. 

vitati in beneficiul unui 

, in Registrul de evidenta a zilierilor, in ordine 

activitati cu caracter ocazional in baza prezentei 

legi. Registrul se intocmeste zilnic, exceptand perioadele in care nu se apeleaza la 

, pana cel tarziu la data de 5 a fiecarei luni, catre 

un extras al Registrului de evidenta 

continand inregistrarile din luna precedenta. Transmiterea extrasului se poate 

electronic, dupa caz. Modelul registrului electronic de evidenta a 

zilierilor si modalitatea de completare se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei, 

Au fost aduse modificari legislatiei privind exercitarea unor activitati cu 

mestesugurilor si 

In Monitorul Oficial nr. 667 din 31 octombrie 2013 a fost 

al ministrului Economiei privind 

modificarea Procedurii de implementare a Programului national 

multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului, 

aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru intreprinderi 

si turism nr. 169/2013. 

si pentru produsele acestora (daca 

este cazul) si cheltuielile de cazare a beneficiarilor pe perioada desfasurarii evenimentului, doar 

, in cazul in care acestea necesita un transport 

separat (si nu pot fi transportate in acelasi mijloc de transport cu beneficiarul). In vederea 

transportului persoanelor sau produselor se deconteaza si inchirierea mijloacelor de transport 

pe timpul targului, daca este cazul. Suma maxima 

nu va depasi 1.250 lei. In limita 

sumei de 1.250 lei, beneficiarul isi poate deconta transportul, cazarea sau ambele cheltuieli. In 

cazul in care suma totala cheltuita depaseste 1.250 lei, diferenta va fi suportata de catre 
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 Reducerea valorii minime a certificatelor 

contractelor de lucrari finantate prin POS Mediu si POS Transport

Principalele prevederi 

� In conformitate cu prevederile subclauzei 14.6 din Conditiile generale care guverneaza 

implementarea contractelor 

de a emite, inainte de emiterea procesului

certificat interimar de plata pentru o suma care va fi mai mica decat valoarea minima a 

certificatelor interimare de plata prevazuta in anexa la oferta.“

� In cazul celor mai multe contracte de lucrari aceasta limita a fost stabilita la un nivel ridicat, 

pentru a se evita situatia procesarii lunare a unor documente de plata pentru sume mici, 

fapt ce poate conduce la blocaje de ordin administrativ. Intrucat 

asigurat sursele de finantare in ritmul optim 

neincadrare in perioada de executie contractuala, precum si in 

POS Mediu si POS Transport

� Totodata, in conformitate cu prevederile subclauzei 14.6 FIDIC: „

plata nu va fi refuzat la plata pentru alt motiv in afara de urmatoarele

• daca un bun 

conformeaza pre

retinut pana cand remedierea sau inlocuirea a fost finalizata; si/sau

• daca antreprenorul nu a reusit

respecte o obligatie

lucrari sau obligatii poate fi retinuta pana la terminarea lucrarii sau indeplinirea 

obligatiei. 

� In orice certificat de plata

normal ar fi trebuit sa fie aplicate unu

Procedura de avizare a structurilor si a personalului care gestioneaza 

asistenta financiara comunitara

Principalele prevederi 

� Potrivit dispozitiilor art. 4 alin. (7) si (9) din 

490/2004, pentru a beneficia de majorarile salariale

H.G. nr. 595/2009, Serviciul inspectie fonduri europene

inspectie economico-financiara si Unitatea pentru coordonarea si verificarea achizitii

publice/compartimentele de ver

structurilor si a personalului 

financiare nerambursabile comunitare.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

Reducerea valorii minime a certificatelor interimare de plata in cadrul 

contractelor de lucrari finantate prin POS Mediu si POS Transport

In Monitorul Oficial nr. 667 din 31 octombrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 1126/2487/1321/2013 al ministrului Fondurilor 

Europene, al ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice si al 

ministrului Transporturilor pentru aprobarea Instructiunii privind 

posibilitatea reducerii valorii minime a certificatelor interimare 

de plata in cadrul contractelor de lucrari finantate 

POS Transport. 

In conformitate cu prevederile subclauzei 14.6 din Conditiile generale care guverneaza 

implementarea contractelor finantate in cadrul POS Mediu „Inginerul nu va avea obligatia 

de a emite, inainte de emiterea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, un 

certificat interimar de plata pentru o suma care va fi mai mica decat valoarea minima a 

interimare de plata prevazuta in anexa la oferta.“ 

In cazul celor mai multe contracte de lucrari aceasta limita a fost stabilita la un nivel ridicat, 

pentru a se evita situatia procesarii lunare a unor documente de plata pentru sume mici, 

fapt ce poate conduce la blocaje de ordin administrativ. Intrucat an

asigurat sursele de finantare in ritmul optim necesar executiei lucrarilor, exista riscul de 

neincadrare in perioada de executie contractuala, precum si in perioada de eligibilitate

POS Transport, respectiv 31 decembrie 2015. 

Totodata, in conformitate cu prevederile subclauzei 14.6 FIDIC: „Un certificat interimar de 

plata nu va fi refuzat la plata pentru alt motiv in afara de urmatoarele:

 furnizat sau o lucrare executata de catre antreprenor 

conformeaza prevederilor contractului, costul remedierii sau al inlocuirii poate fi 

retinut pana cand remedierea sau inlocuirea a fost finalizata; si/sau

daca antreprenorul nu a reusit sau nu reuseste sa execute o lucrare sau sa 

respecte o obligatie, fiind notificat de catre inginer in acest scop, valoarea acestei 

lucrari sau obligatii poate fi retinuta pana la terminarea lucrarii sau indeplinirea 

certificat de plata inginerul poate sa faca corecturi sau modificari

fie aplicate unui certificat de plata anterior. 

Procedura de avizare a structurilor si a personalului care gestioneaza 

asistenta financiara comunitara 

In Monitorul Oficial nr. 667 din 31 octombrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 1739/2013 al MFP privind procedura de avizare a 

structurilor si a personalului care gestioneaza asistenta financiara 

comunitara, conform art. 4 alin. (7) lit. b) din H.G. nr. 59

 

Potrivit dispozitiilor art. 4 alin. (7) si (9) din H.G. nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 

pentru a beneficia de majorarile salariale prevazute la art. 4 alin. (1)

Serviciul inspectie fonduri europene din cadrul Directiei generale de 

financiara si Unitatea pentru coordonarea si verificarea achizitii

publice/compartimentele de verificare a achizitiilor publice, solicita MFP avizarea 

structurilor si a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei 

financiare nerambursabile comunitare. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

interimare de plata in cadrul 

contractelor de lucrari finantate prin POS Mediu si POS Transport 

In Monitorul Oficial nr. 667 din 31 octombrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Fondurilor 

Europene, al ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice si al 

ansporturilor pentru aprobarea Instructiunii privind 

posibilitatea reducerii valorii minime a certificatelor interimare 

de plata in cadrul contractelor de lucrari finantate POS Mediu si 

In conformitate cu prevederile subclauzei 14.6 din Conditiile generale care guverneaza 

„Inginerul nu va avea obligatia 

verbal de receptie la terminarea lucrarilor, un 

certificat interimar de plata pentru o suma care va fi mai mica decat valoarea minima a 

In cazul celor mai multe contracte de lucrari aceasta limita a fost stabilita la un nivel ridicat, 

pentru a se evita situatia procesarii lunare a unor documente de plata pentru sume mici, 

antreprenorii nu au 

necesar executiei lucrarilor, exista riscul de 

perioada de eligibilitate a 

Un certificat interimar de 

: 

executata de catre antreprenor nu se 

, costul remedierii sau al inlocuirii poate fi 

retinut pana cand remedierea sau inlocuirea a fost finalizata; si/sau 

sa execute o lucrare sau sa 

atre inginer in acest scop, valoarea acestei 

lucrari sau obligatii poate fi retinuta pana la terminarea lucrarii sau indeplinirea 

corecturi sau modificari care in mod 

Procedura de avizare a structurilor si a personalului care gestioneaza 

In Monitorul Oficial nr. 667 din 31 octombrie 2013 a fost publicat 

privind procedura de avizare a 

structurilor si a personalului care gestioneaza asistenta financiara 

H.G. nr. 595/2009. 

ru aplicarea Legii nr. 

prevazute la art. 4 alin. (1)–(6) din 

din cadrul Directiei generale de 

financiara si Unitatea pentru coordonarea si verificarea achizitiilor 

solicita MFP avizarea 

care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei 
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Principalele prevederi: 

� Pe langa ministrul justitiei poate functiona, cu rol consultativ, 

constituit din experti recunoscuti din domeniul dreptului, cu o activitate academica de exceptie 

si cu o ampla experienta practica.

� Membrii Consiliului consultativ stiintific

desfasoara activitatea voluntar si neremunerat.

� Consiliul consultativ stiintific se intruneste 

justitiei. 

� Toate compartimentele din cadrul ministerului au obligatia de a comunica datele si 

informatiile de interes public

acestora, solicitate de Structura de informare publica, in termenele precizate de aceasta, a

incat raspunsul final al ministerului sa poata fi comunicat patentilor in termenele prevazute de 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

� In acest scop, Structura de infor

urma analizarii obiectului acesteia, compartimentele cu competente in furnizarea informatiilor 

necesare comunicarii raspunsului catre petent si se va adresa prompt acestora pentru 

transmiterea datelor detinute.

� In situatia in care compartimentul caruia Structura de informare publica i

comunicare a informatiilor de interes public 

solicitarii si cu natura datelor si informatiil

precizat de Structura de informare publica, comunica imediat acesteia termenul probabil de 

intocmire si transmitere a raspunsului.

 Regulamentul de organizare si functionare a Ministerului Justitiei 

Regulamentul privind modu

profesionala continua a judecatorilor si procurorilor a fost modificat

Principalele prevederi

� Cursurile de formare profesionala continua

domeniile drept civil, drept penal, litigii cu profesionisti si contencios administrativ si 

fiscal, organizate semestrial, cu participarea presedintilor sectiilor corespunzatoare de la 

curtile de apel. 

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

 

In Monitorul Oficial nr. 662 din 29 octombrie 2013 a fost public

Ordinul nr. 3058/C/2013 al ministrului Justitiei privind 

modificarea si completarea Regulamentului de organizare si 

functionare a Ministerului Justitiei, aprobat prin Ordinul 

ministrului justitiei nr. 120/C/2011. 

Pe langa ministrul justitiei poate functiona, cu rol consultativ, Consiliul consultativ stiintific

constituit din experti recunoscuti din domeniul dreptului, cu o activitate academica de exceptie 

si cu o ampla experienta practica. 

ultativ stiintific sunt nominalizati de catre ministrul justitiei

desfasoara activitatea voluntar si neremunerat. 

Consiliul consultativ stiintific se intruneste ori de cate ori este necesar, la sol

mentele din cadrul ministerului au obligatia de a comunica datele si 

informatiile de interes public, in domeniul de activitate propriu si in limitele competentelor 

acestora, solicitate de Structura de informare publica, in termenele precizate de aceasta, a

incat raspunsul final al ministerului sa poata fi comunicat patentilor in termenele prevazute de 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si 

Structura de informare publica va identifica imediat dupa primirea solicitarii, in 

urma analizarii obiectului acesteia, compartimentele cu competente in furnizarea informatiilor 

necesare comunicarii raspunsului catre petent si se va adresa prompt acestora pentru 

a datelor detinute. 

In situatia in care compartimentul caruia Structura de informare publica i-a adresat 

comunicare a informatiilor de interes public constata, in raport cu complexitatea obiectului 

solicitarii si cu natura datelor si informatiilor solicitate, ca nu este posibila incadrarea in termenul 

precizat de Structura de informare publica, comunica imediat acesteia termenul probabil de 

intocmire si transmitere a raspunsului. 

Regulamentul de organizare si functionare a Ministerului Justitiei 

a fost modificat 

Regulamentul privind modul de desfasurare a cursurilor de formare 

profesionala continua a judecatorilor si procurorilor a fost modificat

In Monitorul Oficial nr. 669 din 31 octombrie 2013 a fost 

publicata Hotararea nr. 1081/2013 a Plenului 

completarea Regulamentului privind modul de desfasurare a 

cursurilor de formare profesionala continua a judecatorilor si 

procurorilor si atestare a rezultatelor obtinute, aprobat prin 

Hotararea Plenului CSM nr. 322/2005. 

rincipalele prevederi 

Cursurile de formare profesionala continua includ si seminare de practica neunitara in 

domeniile drept civil, drept penal, litigii cu profesionisti si contencios administrativ si 

fiscal, organizate semestrial, cu participarea presedintilor sectiilor corespunzatoare de la 

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 662 din 29 octombrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Justitiei privind 

modificarea si completarea Regulamentului de organizare si 

functionare a Ministerului Justitiei, aprobat prin Ordinul 

Consiliul consultativ stiintific, 

constituit din experti recunoscuti din domeniul dreptului, cu o activitate academica de exceptie 

ti de catre ministrul justitiei. Acestia isi 

, la solicitarea ministrului 

mentele din cadrul ministerului au obligatia de a comunica datele si 

, in domeniul de activitate propriu si in limitele competentelor 

acestora, solicitate de Structura de informare publica, in termenele precizate de aceasta, astfel 

incat raspunsul final al ministerului sa poata fi comunicat patentilor in termenele prevazute de 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si 

va identifica imediat dupa primirea solicitarii, in 

urma analizarii obiectului acesteia, compartimentele cu competente in furnizarea informatiilor 

necesare comunicarii raspunsului catre petent si se va adresa prompt acestora pentru 

a adresat cererea de 

constata, in raport cu complexitatea obiectului 

or solicitate, ca nu este posibila incadrarea in termenul 

precizat de Structura de informare publica, comunica imediat acesteia termenul probabil de 

Regulamentul de organizare si functionare a Ministerului Justitiei  

l de desfasurare a cursurilor de formare 

profesionala continua a judecatorilor si procurorilor a fost modificat 

In Monitorul Oficial nr. 669 din 31 octombrie 2013 a fost 

a Plenului CSM pentru 

completarea Regulamentului privind modul de desfasurare a 

cursurilor de formare profesionala continua a judecatorilor si 

procurorilor si atestare a rezultatelor obtinute, aprobat prin 

includ si seminare de practica neunitara in 

domeniile drept civil, drept penal, litigii cu profesionisti si contencios administrativ si 

fiscal, organizate semestrial, cu participarea presedintilor sectiilor corespunzatoare de la 
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Principalele prevederi 
� Certificatul de atestare a platii accizelor 

fizice in scopul efectuarii primei inmatriculari in Romania a vehiculelor achizitionate 

intracomunitar, prevazute la art. 207 lit. h) si i) din Legea nr.

fiscal si se prezinta la Serviciul public comunitar regim permise de conducere si 

inmatriculare a vehiculelor.

� In vederea eliberarii certificatului

organul fiscal la care acesta isi are domiciliul fiscal

� La cerere contribuabilul va atasa in mod obligatoriu si o 

rezulta ca suma a fost platita la bugetul de stat

� Certificatul se emite in doua exemplare

contribuabilului, iar al doilea exemplar se arhiveaza de catre organul fiscal competent la 

dosarul fiscal al contribuabilului.

Certificarea platii accizelor in 

A fost aprobata procedura de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa 

Principalele prevederi 

� Prezenta procedura se aplica pentru 

art. 153 alin. (91) lit. b)–

fiscale competente, la solicitarea persoanelor impozabile carora le

inregistrarea in scopuri de TVA 

• asociatii/administratorii persoanei impozabile

avut inscrise in cazierul fiscal fapte, in conditiile prevazute de art. 153 alin. (9) lit. 

c) din Codul fiscal;

• nu au depus niciun decont de taxa

d) din Codul fiscal;

• nu au evidentiat

conditiile prevazute de art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal.

� Prezenta procedura se aplica de catre compartimentul cu 

inregistrarii fiscale, denumit in continuare compartiment de specialitate, din cadrul 

organului fiscal competent.

� Organul fiscal competent

inregistrata ca platitor de im

din O.G. nr. 92/2003 priv
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In Monitorul Oficial nr. 663 din 29 octombrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 3361/2013 al ministrului Finantelor Publice si al 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea 

modelului si continutului unor formulare utilizate in certificarea 

platii accizelor in cazul vehiculelor achizitionate intracomunitar.

 
Certificatul de atestare a platii accizelor se utilizeaza de catre contribuabilii persoane 

fizice in scopul efectuarii primei inmatriculari in Romania a vehiculelor achizitionate 

acomunitar, prevazute la art. 207 lit. h) si i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

si se prezinta la Serviciul public comunitar regim permise de conducere si 

inmatriculare a vehiculelor. 

eliberarii certificatului, contribuabilul insusi sau prin imputernicit depune la 

organul fiscal la care acesta isi are domiciliul fiscal o cerere. 

La cerere contribuabilul va atasa in mod obligatoriu si o copie a documentelor din care 

rezulta ca suma a fost platita la bugetul de stat. 

te in doua exemplare, din care un exemplar se comunica 

contribuabilului, iar al doilea exemplar se arhiveaza de catre organul fiscal competent la 

dosarul fiscal al contribuabilului. 

Certificarea platii accizelor in cazul vehiculelor achizitionate 

intracomunitar 

A fost aprobata procedura de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa 

pe valoarea adaugata 

In Monitorul Oficial nr. 664 din 30 octombrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 3330/2013 al MFP si al ANAF pentru aprobarea 

Procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe 

valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

Prezenta procedura se aplica pentru inregistrarea in scopuri de TVA potrivit prevederilor 

–d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal de catre organele 

la solicitarea persoanelor impozabile carora le

inregistrarea in scopuri de TVA intrucat: 

asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au 

avut inscrise in cazierul fiscal fapte, in conditiile prevazute de art. 153 alin. (9) lit. 

c) din Codul fiscal; 

nu au depus niciun decont de taxa, in conditiile prevazute de art. 153 alin. (9) lit. 

d) din Codul fiscal; 

nu au evidentiat, in deconturile de taxa depuse, nicio operatiune realizata

conditiile prevazute de art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal. 

se aplica de catre compartimentul cu atributii in domeniul 

, denumit in continuare compartiment de specialitate, din cadrul 

organului fiscal competent. 

Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui evidenta persoana impozabila este 

inregistrata ca platitor de impozite si taxe sau organul fiscal stabilit potrivit art. 36 alin. (3) 

nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 663 din 29 octombrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Finantelor Publice si al 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea 

modelului si continutului unor formulare utilizate in certificarea 

platii accizelor in cazul vehiculelor achizitionate intracomunitar. 

se utilizeaza de catre contribuabilii persoane 

fizice in scopul efectuarii primei inmatriculari in Romania a vehiculelor achizitionate 

571/2003 privind Codul 

si se prezinta la Serviciul public comunitar regim permise de conducere si 

sau prin imputernicit depune la 

copie a documentelor din care 

, din care un exemplar se comunica 

contribuabilului, iar al doilea exemplar se arhiveaza de catre organul fiscal competent la 

cazul vehiculelor achizitionate 

A fost aprobata procedura de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa 

In Monitorul Oficial nr. 664 din 30 octombrie 2013 a fost publicat 

pentru aprobarea 

ocedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe 

valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)–d) 

potrivit prevederilor 

d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal de catre organele 

la solicitarea persoanelor impozabile carora le-a fost anulata 

sau persoana impozabila insasi au 

avut inscrise in cazierul fiscal fapte, in conditiile prevazute de art. 153 alin. (9) lit. 

rt. 153 alin. (9) lit. 

nicio operatiune realizata, in 

atributii in domeniul 

, denumit in continuare compartiment de specialitate, din cadrul 

este organul fiscal in a carui evidenta persoana impozabila este 

pozite si taxe sau organul fiscal stabilit potrivit art. 36 alin. (3) 
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Principalele prevederi 

� Ministerul Justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul de pe 

Afacerilor Interne, iau masurile necesare pentru 

detentiei persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate

executarea masurii educative a internarii intr

intrarii in vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a Legii nr. 135/2010 privind Codul 

de procedura penala, a Legii nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 28

privind Codul penal, precum si a Legii nr. 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 

135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte 

normative care cuprind dispozitii procesual penale.

� In vederea realizarii obiectivului, Ministerul Justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii si 

Parchetul de pe langa ICCJ

intrarii in vigoare a prezentei hotarari, la nivelul fiecarui penitenciar si al fiecarui centru de 

reeducare a unor comisii de evaluare

pedepselor privative de libertate, procurori si personal d

centrelor de reeducare. 

� Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si 

Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Politiei Romane, colaboreaza, in 

vederea realizarii obiectivului, pentru constituirea, in 

vigoare a prezentei hotarari, la nivelul fiecarui centru de retinere si arestare preventiva a 

unor comisii de evaluare

privative de libertate, procurori si personal din cadrul centrelor.

� Institutiile prevazute anterior

cadrul fiecarui penitenciar a 

delegat, un procuror, seful structurii de evidenta a detinutilor.

� In cazul constituirii a doua sau mai multe comisii de evaluare, in cadrul uneia sau unora 

dintre acestea seful structurii de evidenta a detinutilor este inlocuit de catre un lucrat

cadrul acesteia. 

� Secretariatul comisiilor de evaluare

centrului de reeducare sau al centrului de retinere si arestare preventiva, dupa caz.

� Institutiile coopereaza in vederea facilitarii 

intrarii in vigoare a prezentei hotarari si asigura functionarea comisiilor 

februarie 2014. 

� In termen de doua zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Administratia 

Nationala a Penitenciarelor si Inspectoratul General al Politiei Romane comunica 

presedintilor curtilor de apel, procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de 

Casatie si Justitie si procurorilor generali ai parchetelor de pe langa curtile de ape

comisiilor de evaluare care trebuie constituite la nivelul fiecareia dintre unitatile si 

subunitatile din subordinea acestora.

 Guvernul a stabilit atributiile comisiilor de evaluare a incidentei 

aplicarii legii penale mai favorabile

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

 

 

In Monitorul Oficial nr. 669 din 31 octombrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 836/2013 privind constituirea si atributiile comisiilor de 

evaluare a incidentei aplicarii legii penale mai favorabile in cazul 

persoanelor aflate in executarea pedepselor si masurilor educative 

privative de libertate din perspectiva noilor reglementari penale si 

procesual penale. 

Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul de pe 

Afacerilor Interne, iau masurile necesare pentru analiza situatiei si evaluarea legalitatii 

detentiei persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate

masurii educative a internarii intr-un centru de reeducare, din perspectiva 

intrarii in vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a Legii nr. 135/2010 privind Codul 

de procedura penala, a Legii nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 28

privind Codul penal, precum si a Legii nr. 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 

135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte 

normative care cuprind dispozitii procesual penale. 

zarii obiectivului, Ministerul Justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii si 

ICCJ colaboreaza pentru constituirea, in termen de 7 zile

intrarii in vigoare a prezentei hotarari, la nivelul fiecarui penitenciar si al fiecarui centru de 

comisii de evaluare formate din judecatori delegati pentru executarea 

pedepselor privative de libertate, procurori si personal din cadrul penitenciarelor sau al 

 

Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si 

Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Politiei Romane, colaboreaza, in 

realizarii obiectivului, pentru constituirea, in termen de 7 zile 

vigoare a prezentei hotarari, la nivelul fiecarui centru de retinere si arestare preventiva a 

comisii de evaluare formate din judecatori delegati pentru executar

privative de libertate, procurori si personal din cadrul centrelor. 

anterior vor intreprinde demersurile necesare pentru constituirea in 

cadrul fiecarui penitenciar a cel putin unei comisii de evaluare, formata din: un 

delegat, un procuror, seful structurii de evidenta a detinutilor. 

In cazul constituirii a doua sau mai multe comisii de evaluare, in cadrul uneia sau unora 

dintre acestea seful structurii de evidenta a detinutilor este inlocuit de catre un lucrat

Secretariatul comisiilor de evaluare va fi asigurat de catre personalul penitenciarului, al 

centrului de reeducare sau al centrului de retinere si arestare preventiva, dupa caz.

Institutiile coopereaza in vederea facilitarii inceperii activitatii cel tarziu la 15 zile

intrarii in vigoare a prezentei hotarari si asigura functionarea comisiilor 

In termen de doua zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Administratia 

la a Penitenciarelor si Inspectoratul General al Politiei Romane comunica 

presedintilor curtilor de apel, procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de 

Casatie si Justitie si procurorilor generali ai parchetelor de pe langa curtile de ape

comisiilor de evaluare care trebuie constituite la nivelul fiecareia dintre unitatile si 

subunitatile din subordinea acestora. 

Guvernul a stabilit atributiile comisiilor de evaluare a incidentei 

aplicarii legii penale mai favorabile 

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 669 din 31 octombrie 2013 a fost publicata 

tiile comisiilor de 

evaluare a incidentei aplicarii legii penale mai favorabile in cazul 

persoanelor aflate in executarea pedepselor si masurilor educative 

privative de libertate din perspectiva noilor reglementari penale si 

Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul de pe ICCJ si Ministerul 

analiza situatiei si evaluarea legalitatii 

detentiei persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate ori aflate in 

un centru de reeducare, din perspectiva 

intrarii in vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a Legii nr. 135/2010 privind Codul 

de procedura penala, a Legii nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 

privind Codul penal, precum si a Legii nr. 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 

135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte 

zarii obiectivului, Ministerul Justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii si 

termen de 7 zile de la data 

intrarii in vigoare a prezentei hotarari, la nivelul fiecarui penitenciar si al fiecarui centru de 

formate din judecatori delegati pentru executarea 

in cadrul penitenciarelor sau al 

Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si 

Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Politiei Romane, colaboreaza, in 

de la data intrarii in 

vigoare a prezentei hotarari, la nivelul fiecarui centru de retinere si arestare preventiva a 

formate din judecatori delegati pentru executarea pedepselor 

vor intreprinde demersurile necesare pentru constituirea in 

, formata din: un judecator 

In cazul constituirii a doua sau mai multe comisii de evaluare, in cadrul uneia sau unora 

dintre acestea seful structurii de evidenta a detinutilor este inlocuit de catre un lucrator din 

va fi asigurat de catre personalul penitenciarului, al 

centrului de reeducare sau al centrului de retinere si arestare preventiva, dupa caz. 

ii activitatii cel tarziu la 15 zile de la data 

intrarii in vigoare a prezentei hotarari si asigura functionarea comisiilor pana la data de 28 

In termen de doua zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Administratia 

la a Penitenciarelor si Inspectoratul General al Politiei Romane comunica 

presedintilor curtilor de apel, procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de 

Casatie si Justitie si procurorilor generali ai parchetelor de pe langa curtile de apel numarul 

comisiilor de evaluare care trebuie constituite la nivelul fiecareia dintre unitatile si 

Guvernul a stabilit atributiile comisiilor de evaluare a incidentei 
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Principalele prevederi 

� In sedinta din 22 octombrie 2013, 

validari a luat in dezbatere proiectul de regulament, constatand, cu unanimitate de voturi, 

ca propunerea de regulament respecta principiile subsidiaritatii si proportionalitatii

dezbateri a participat, in conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul S

aprobat prin Hotararea Senatului nr. 28/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, 

doamna Madalina Manolache, director in cadrul Ministerului Justitiei, care a sustinut 

adoptarea prezentei, propuneri de act european cu caracter legislativ.

� In cadrul dezbaterilor s-

stadiu incipient, urmeaza a fi avuta in vedere corelarea mai multor aspecte tehnice in 

optiunile de reglementare privind: 

european delegat, procedura de numire

prejudiciului suferit de statele membre etc.

� Analizand concordanta si 

reglementarile nationale 

observatie: 

� Pentru conformitate cu dispozitiile legislatiei nationale

nationala si, in speta, cu 

eliminarea urmatoarei sintagme

european delegat, acesta nu avea deja acest statut.“ din teza a III

Numirea si eliberarea procurorilor europeni delegati, textul fiind mo

• „(2) Procurorii europeni delegati intrunesc conditiile cerute pentru exercitarea celor 

mai inalte functii jurisdictionale si o experienta relevanta ca procuror. Independenta 

lor trebuie sa fie dincolo de orice indoiala. Statele membre isi d

procurorul european delegat dintre procurorii avand acest statut, potrivit dreptului 

intern.“ 

� Consideram ca este necesar ca 

face decat din randul procurorilor

respectiv, in cazul Romaniei, numai prin concurs de admitere in magistratura. In caz contrar, 

dobandirea in mod automat a statutului de procuror, potrivit dreptului intern, odata cu 

dobandirea calitatii de procuror european delegat, ar reprezenta o ingerinta in organizarea 

judiciara a statelor membre, incalcand principiul subsidiaritatii.

� Membrii celor doua comisii au constatat ca, in ceea ce priveste 

exceptia prevederii amendate mai sus, 

� Indeplinirea obiectivelor

satisfacator doar la nivelul statelor membre, atingerea acestora putand fi mai bine realizata 

la nivelul Uniunii, printr-

� De asemenea, se considera ca 

proportionalitatii, deoarece domeniul sau de aplicare se limiteaza la ceea ce este strict 

necesar pentru atingerea obiectivelor

intruzive pentru sistemele juridice si structurile institutionale ale statelor membre.

 Senatul si-a exprimat opinia privind propunerea de Regulament de 

instituire a Parchetului European

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 
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In sedinta din 22 octombrie 2013, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si 

a luat in dezbatere proiectul de regulament, constatand, cu unanimitate de voturi, 

propunerea de regulament respecta principiile subsidiaritatii si proportionalitatii

dezbateri a participat, in conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul S

aprobat prin Hotararea Senatului nr. 28/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, 

doamna Madalina Manolache, director in cadrul Ministerului Justitiei, care a sustinut 

adoptarea prezentei, propuneri de act european cu caracter legislativ. 

-a reliefat faptul ca, dezbaterile pe grupurile de lucru fiind inca in 

stadiu incipient, urmeaza a fi avuta in vedere corelarea mai multor aspecte tehnice in 

optiunile de reglementare privind: dualismul care poate afecta raspundere

procedura de numire a acestuia, legea penala aplicabila

suferit de statele membre etc. 

Analizand concordanta si impactul acestui proiect de regulament in ceea ce priveste 

reglementarile nationale existente, membrii celor doua comisii au adoptat urmatoarea 

Pentru conformitate cu dispozitiile legislatiei nationale referitoare la organizarea judiciara 

nationala si, in speta, cu modul de dobandire a calitatii de magistrat (procuror) se 

eliminarea urmatoarei sintagme: „.......... in cazul in care, la data numirii ca procuror 

european delegat, acesta nu avea deja acest statut.“ din teza a III-a a alin. 2 al art. 10 

Numirea si eliberarea procurorilor europeni delegati, textul fiind modificat astfel:

„(2) Procurorii europeni delegati intrunesc conditiile cerute pentru exercitarea celor 

mai inalte functii jurisdictionale si o experienta relevanta ca procuror. Independenta 

lor trebuie sa fie dincolo de orice indoiala. Statele membre isi d

procurorul european delegat dintre procurorii avand acest statut, potrivit dreptului 

Consideram ca este necesar ca selectarea procurorului european delegat sa nu se poata 

face decat din randul procurorilor care au dobandit acest statut conform dreptului national, 

respectiv, in cazul Romaniei, numai prin concurs de admitere in magistratura. In caz contrar, 

dobandirea in mod automat a statutului de procuror, potrivit dreptului intern, odata cu 

tatii de procuror european delegat, ar reprezenta o ingerinta in organizarea 

judiciara a statelor membre, incalcand principiul subsidiaritatii. 

Membrii celor doua comisii au constatat ca, in ceea ce priveste actul supus dezbaterii

mendate mai sus, respecta principiul subsidiaritatii

Indeplinirea obiectivelor propuse prin noul regulament nu poate fi realizata in mod 

satisfacator doar la nivelul statelor membre, atingerea acestora putand fi mai bine realizata 

-o actiune concertata, in cadrul unui sistem unitar.

De asemenea, se considera ca proiectul de regulament respecta principiul 

, deoarece domeniul sau de aplicare se limiteaza la ceea ce este strict 

necesar pentru atingerea obiectivelor, optiunile alese fiind, in general, cele mai putin 

intruzive pentru sistemele juridice si structurile institutionale ale statelor membre.

a exprimat opinia privind propunerea de Regulament de 

instituire a Parchetului European 

In Monitorul Oficial nr. 667 din 31 octombrie 2013 a fost publicata 

Hotararea nr. 60/2013 a Senatului cu privire la propunerea de 

Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European COM 

(2013) 534 final. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  
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Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si 

a luat in dezbatere proiectul de regulament, constatand, cu unanimitate de voturi, 

propunerea de regulament respecta principiile subsidiaritatii si proportionalitatii. La 

dezbateri a participat, in conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Senatului, 

aprobat prin Hotararea Senatului nr. 28/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, 

doamna Madalina Manolache, director in cadrul Ministerului Justitiei, care a sustinut 

a reliefat faptul ca, dezbaterile pe grupurile de lucru fiind inca in 

stadiu incipient, urmeaza a fi avuta in vedere corelarea mai multor aspecte tehnice in 

care poate afecta raspunderea procurorului 

legea penala aplicabila, recuperarea 

in ceea ce priveste 

existente, membrii celor doua comisii au adoptat urmatoarea 

referitoare la organizarea judiciara 

(procuror) se propune 

: „.......... in cazul in care, la data numirii ca procuror 

a a alin. 2 al art. 10 – 

dificat astfel: 

„(2) Procurorii europeni delegati intrunesc conditiile cerute pentru exercitarea celor 

mai inalte functii jurisdictionale si o experienta relevanta ca procuror. Independenta 

lor trebuie sa fie dincolo de orice indoiala. Statele membre isi desemneaza 

procurorul european delegat dintre procurorii avand acest statut, potrivit dreptului 

selectarea procurorului european delegat sa nu se poata 

care au dobandit acest statut conform dreptului national, 

respectiv, in cazul Romaniei, numai prin concurs de admitere in magistratura. In caz contrar, 

dobandirea in mod automat a statutului de procuror, potrivit dreptului intern, odata cu 

tatii de procuror european delegat, ar reprezenta o ingerinta in organizarea 

actul supus dezbaterii, cu 

respecta principiul subsidiaritatii.  

propuse prin noul regulament nu poate fi realizata in mod 

satisfacator doar la nivelul statelor membre, atingerea acestora putand fi mai bine realizata 

o actiune concertata, in cadrul unui sistem unitar. 

proiectul de regulament respecta principiul 

, deoarece domeniul sau de aplicare se limiteaza la ceea ce este strict 

, optiunile alese fiind, in general, cele mai putin 

intruzive pentru sistemele juridice si structurile institutionale ale statelor membre. 

a exprimat opinia privind propunerea de Regulament de 

In Monitorul Oficial nr. 667 din 31 octombrie 2013 a fost publicata 

a Senatului cu privire la propunerea de 

Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European COM 
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Problema de drept care a generat practica neunitara

� Recursul in interesul legii

interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 3 alin. (1) lit. a)

procedura aprobarii tacite

referitor la autorizatiile de construire, certificatele de urbanism si documentatiile de 

urbanism prevazute in art. 6 alin. (1) si 

autorizarea executarii lucrarilor de constructii 

privind amenajarea teritoriului si urbanismul

Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti

� Intr-o prima orientare jurisprudentiala

privind procedura aprobarii tacite, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 

486/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile autorizatiilor de 

construire, certificatelor de urbanism si documentatiilor de urbanism prevazute in art. 6 

alin. (1) si art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execut

constructii si in art. 29 si 44 din Legea nr. 350/2001 privind amenaj

urbanismul. 

� Intr-o a doua orientare jurisprudentiala

reglementata de O.U.G.

modificari si completari prin Legea nr. 486/2003, cu modificari

se aplica si cu privire la autorizatiile de construire, certificatele de urbanism si 

documentatiile de urbanism prevazute in art. 6 alin. (1) si art. 7 alin. (1) din Legea nr. 

50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor

si completarile ulterioare, si in art. 29 si 44 din Legea nr. 350/2001 privind amenaj

teritoriului si urbanismul

� Opinia procurorului general

� Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Ca

prima orientare jurisprudentiala este in ac

� Inalta Curte De Casatie si Justitie a admis recursul in interesul legii

general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Ca

� In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 3 alin. (1) lit. a) din 

procedura aprobarii tacite, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 486/2003, cu 

modificarile si completari

aplicabila in cazul autorizatiilor de construire, certificatelor de urbanism si 

documentatiilor de urbanism 

50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare, si in art. 29 si 44 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare.

 RIL admis. Procedura aprobarii tacite a autorizatiilor de construire, 

certificatelor de urbanism si documentatiilor de urbanism
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In Monitorul Oficial nr. 674 din 1 noiembrie 2013 a fost publicata 

Decizia nr. 13 din 16 septembrie 2013 a ICCJ privind interpretarea si 

aplicarea dispozitiilor art. 3 alin. (1) lit. a) din O.U.G.

privind procedura aprobarii tacite a autorizatiilor de construire, 

certificatelor de urbanism si documentatiilor de urbanism.

Problema de drept care a generat practica neunitara 

Recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe 

interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 3 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 

procedura aprobarii tacite, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 486/2003

autorizatiile de construire, certificatele de urbanism si documentatiile de 

prevazute in art. 6 alin. (1) si art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind 

arii lucrarilor de constructii si in art. 29 si 44 din Legea nr. 350/2001 

area teritoriului si urbanismul. 

Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti 

e jurisprudentiala se considera ca prevederile din 

privind procedura aprobarii tacite, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 

486/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile autorizatiilor de 

ire, certificatelor de urbanism si documentatiilor de urbanism prevazute in art. 6 

alin. (1) si art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execut

si in art. 29 si 44 din Legea nr. 350/2001 privind amenaj

o a doua orientare jurisprudentiala se considera ca procedura aprobarii tacite 

O.U.G. nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite, aprobata cu 

modificari si completari prin Legea nr. 486/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, 

se aplica si cu privire la autorizatiile de construire, certificatele de urbanism si 

documentatiile de urbanism prevazute in art. 6 alin. (1) si art. 7 alin. (1) din Legea nr. 

50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare, si in art. 29 si 44 din Legea nr. 350/2001 privind amenaj

teritoriului si urbanismul. 

Opinia procurorului general 

Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a apreciat ca 

prima orientare jurisprudentiala este in acord cu litera si spiritul legii. 

Inalta Curte De Casatie si Justitie a admis recursul in interesul legii formulat de procurorul 

general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si, in consecinta:

In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 3 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 

procedura aprobarii tacite, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 486/2003, cu 

modificarile si completarile ulterioare, stabileste ca procedura aprobarii tacite nu este 

aplicabila in cazul autorizatiilor de construire, certificatelor de urbanism si 

documentatiilor de urbanism prevazute in art. 6 alin. (1) si art. 7 alin. (1) din Legea nr. 

rizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare, si in art. 29 si 44 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare. 

RIL admis. Procedura aprobarii tacite a autorizatiilor de construire, 

de urbanism si documentatiilor de urbanism

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 674 din 1 noiembrie 2013 a fost publicata 

privind interpretarea si 

O.U.G. nr. 27/2003 

ilor de construire, 

certificatelor de urbanism si documentatiilor de urbanism. 

formulat de procurorul general al Parchetului de pe ICCJ vizeaza 

 nr. 27/2003 privind 

letari prin Legea nr. 486/2003, 

autorizatiile de construire, certificatele de urbanism si documentatiile de 

art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind 

si in art. 29 si 44 din Legea nr. 350/2001 

se considera ca prevederile din O.U.G. nr. 27/2003 

privind procedura aprobarii tacite, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 

486/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile autorizatiilor de 

ire, certificatelor de urbanism si documentatiilor de urbanism prevazute in art. 6 

alin. (1) si art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 

si in art. 29 si 44 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si 

se considera ca procedura aprobarii tacite 

nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite, aprobata cu 

le si completarile ulterioare, 

se aplica si cu privire la autorizatiile de construire, certificatele de urbanism si 

documentatiile de urbanism prevazute in art. 6 alin. (1) si art. 7 alin. (1) din Legea nr. 

de constructii, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare, si in art. 29 si 44 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

satie si Justitie a apreciat ca 

formulat de procurorul 

satie si Justitie si, in consecinta: 

 nr. 27/2003 privind 

procedura aprobarii tacite, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 486/2003, cu 

procedura aprobarii tacite nu este 

aplicabila in cazul autorizatiilor de construire, certificatelor de urbanism si 

prevazute in art. 6 alin. (1) si art. 7 alin. (1) din Legea nr. 

rizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare, si in art. 29 si 44 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

RIL admis. Procedura aprobarii tacite a autorizatiilor de construire, 

de urbanism si documentatiilor de urbanism 
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 Principalele prevederi 

� Prin Adresa nr. 819 din 23 iulie 2013, inregistrata la Curtea Constitutionala cu nr. 6.250 din 

23 iulie 2013, in temeiul art. 146 lit. d) teza a doua din Constitutie si al art. 32 din Legea nr. 

47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutio

sesizat Curtea Constitutionala cu 

alin. (7) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate Avocatul

criticat incalca principiul egalitatii in drepturi

prin impunerea conditiei renuntarii la pensie pe perioada in care personalului didactic ii este 

recunoscuta calitatea de titular.

� Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine urmatoarele:

� Se constata ca dispozitiile alin. (7) al art. 284 si, respectiv, ale alin. (7) al art. 289 din Legea 

nr. 1/2011, criticate in prezenta cauza, au fost introduse prin Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, 

precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite 

executorii in perioada 1 ianuarie 

Romaniei, Partea I, nr. 864 din 19 decembrie 2012. 

� Motivul instituirii acestei modalitati de recunoastere

didactic pensionat il constituie, potrivit preambulului ordonantei, „imposibilitatea asigurarii 

personalului calificat“ in invatamant.

� Fata de cele aratate, C

discriminatorii, intrucat permit recunoasterea calitatii de titular in invatamant de catre 

consiliul de administratie si, respectiv, senatul universi

concursul, la care sunt obligate sa se supuna toate celelalte persoane care vor sa acceada pe 

posturile didactice ca titulari. In fapt, prevederile legale criticate permit consiliilor de 

administratie ori senatelor sa conf

statutul de pensionari. De asemenea, prin reglementarea confuza, se creeaza dificultati in 

planul interpretarii si aplicarii.

� Notiunea de „titular“ in invatamant

sa aiba o semnificatie univoca si un regim unic in ceea ce priveste accederea la statutul pe 

care il desemneaza. 

� Fata de cele expuse, Curtea constata ca

Legea educatiei nationale nr. 1

alin. (3) si (5), precum si ale art. 16 alin. (1) din Constitutie.

� Astfel, Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate

direct de Avocatul Poporului si const

din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 sunt neconstitutionale

 

 Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate a unor 

prevederi din Legea 

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. 663 din 29 octombrie 2013 a fost publicata 

Decizia nr. 397 din 1 octombrie 2013 a Curtii 

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 284 

alin. (7) si art. 289 alin. (7) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.

Prin Adresa nr. 819 din 23 iulie 2013, inregistrata la Curtea Constitutionala cu nr. 6.250 din 

23 iulie 2013, in temeiul art. 146 lit. d) teza a doua din Constitutie si al art. 32 din Legea nr. 

47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, Avocatul Poporului a 

sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 284 

alin. (7) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. 

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate Avocatul Poporului sustine ca textul

incalca principiul egalitatii in drepturi consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutie, 

prin impunerea conditiei renuntarii la pensie pe perioada in care personalului didactic ii este 

recunoscuta calitatea de titular. 

de neconstitutionalitate, Curtea retine urmatoarele:

Se constata ca dispozitiile alin. (7) al art. 284 si, respectiv, ale alin. (7) al art. 289 din Legea 

nr. 1/2011, criticate in prezenta cauza, au fost introduse prin Ordonanta de urgenta a 

92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, 

precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite 

executorii in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013, publicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 864 din 19 decembrie 2012.  

Motivul instituirii acestei modalitati de recunoastere a calitatii de titular

didactic pensionat il constituie, potrivit preambulului ordonantei, „imposibilitatea asigurarii 

calificat“ in invatamant. 

Fata de cele aratate, Curtea retine ca normele criticate in prezenta cauza sunt 

, intrucat permit recunoasterea calitatii de titular in invatamant de catre 

consiliul de administratie si, respectiv, senatul universitar, intr-o alta modalitate decat 

concursul, la care sunt obligate sa se supuna toate celelalte persoane care vor sa acceada pe 

posturile didactice ca titulari. In fapt, prevederile legale criticate permit consiliilor de 

administratie ori senatelor sa confere calitatea de titulari unor cadre didactice care au 

statutul de pensionari. De asemenea, prin reglementarea confuza, se creeaza dificultati in 

planul interpretarii si aplicarii. 

Notiunea de „titular“ in invatamant reglementata de Legea educatiei nationa

sa aiba o semnificatie univoca si un regim unic in ceea ce priveste accederea la statutul pe 

Curtea constata ca dispozitiile art. 284 alin. (7) si art. 289 alin. (7) din 

Legea educatiei nationale nr. 1/2011 sunt neconstitutionale, incalcand prevederile art. 1 

alin. (3) si (5), precum si ale art. 16 alin. (1) din Constitutie. 

Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate

direct de Avocatul Poporului si constata ca dispozitiile art. 284 alin. (7) si art. 289 alin. (7) 

din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 sunt neconstitutionale. 

Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate a unor 

prevederi din Legea educatiei nationale 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 663 din 29 octombrie 2013 a fost publicata 

a Curtii Constitutionale 

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 284 

alin. (7) si art. 289 alin. (7) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. 

Prin Adresa nr. 819 din 23 iulie 2013, inregistrata la Curtea Constitutionala cu nr. 6.250 din 

23 iulie 2013, in temeiul art. 146 lit. d) teza a doua din Constitutie si al art. 32 din Legea nr. 

nale, Avocatul Poporului a 

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 284 

Poporului sustine ca textul de lege 

consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutie, 

prin impunerea conditiei renuntarii la pensie pe perioada in care personalului didactic ii este 

de neconstitutionalitate, Curtea retine urmatoarele: 

Se constata ca dispozitiile alin. (7) al art. 284 si, respectiv, ale alin. (7) al art. 289 din Legea 

nr. 1/2011, criticate in prezenta cauza, au fost introduse prin Ordonanta de urgenta a 

92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, 

precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite 

31 decembrie 2013, publicata in Monitorul Oficial al 

a calitatii de titular pentru personalul 

didactic pensionat il constituie, potrivit preambulului ordonantei, „imposibilitatea asigurarii 

urtea retine ca normele criticate in prezenta cauza sunt 

, intrucat permit recunoasterea calitatii de titular in invatamant de catre 

o alta modalitate decat 

concursul, la care sunt obligate sa se supuna toate celelalte persoane care vor sa acceada pe 

posturile didactice ca titulari. In fapt, prevederile legale criticate permit consiliilor de 

ere calitatea de titulari unor cadre didactice care au 

statutul de pensionari. De asemenea, prin reglementarea confuza, se creeaza dificultati in 

reglementata de Legea educatiei nationale nr. 1/2011 

sa aiba o semnificatie univoca si un regim unic in ceea ce priveste accederea la statutul pe 

dispozitiile art. 284 alin. (7) si art. 289 alin. (7) din 

, incalcand prevederile art. 1 

Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate ridicata 

dispozitiile art. 284 alin. (7) si art. 289 alin. (7) 

Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate a unor 
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 Principalele prevederi 

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arata ca 

criticate sunt neconstitutionale

privit in intreaga sa dimensiune, cuprinzand, in principal, urmatoarele exigente: 

neretroactivitatea legii, accesibilitatea si previzibilitatea acesteia.

� Astfel, prin dispozitiile art. 1 alin. (5) din Legea fund

impusa tuturor subiectelor de drept, inclusiv puterii executive, care, in activitatea de 

legiferare, trebuie sa respecte Legea fundamentala a tarii si sa asigure calitatea legislatiei. Este 

evident ca pentru a fi aplicat in intelesul sau, 

si totodata sa asigure securitatea juridica

� Avocatul Poporului arata ca, in acord cu 

alin. (5) din Legea fundamentala, 

importantei asigurarii accesibilitatii si previzibilitatii legii, inclusiv sub aspectul stabilitatii 

acesteia, instituind si o serie de repere pe care legiuitorul trebuie sa le 

asigurarea acestor exigente (Hotararea din 26 aprilie 1979, pronuntata in Cauza Sunday Times 

contra Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Hotararea din 20 mai 1999, 

pronuntata in Cauza Reckvényi contra Ungariei, Hotararea di

Cauza Rotaru impotriva Romaniei, Hotararea din 25 aprilie 2006, pronuntata in Cauza 

Dammann impotriva Elvetiei).

� Principiul previzibilitatii

adoptarea de acte normative care sa intre in vigoare, in cazuri justificate, dupa trecerea unei 

perioade rezonabile de timp, astfel incat sa permita oricarei persoane sa poata recurge la 

consultanta de specialitate in vederea adoptarii unei atitudini potrivite. 

� Lipsa unei asemenea exigente a normelor juridice determina o 

juridice, care poate avea ca efect vatamarea drepturilor subiectilor de drept vizati de ipoteza 

normei legale. 

� Normele legale criticate actioneaza asupra fazei initiale de consti

modificand in mod esential regimul juridic creat prin 

procedurii insolventei, cu incalcarea p

� Se considera ca la stabilirea sferei de actiune in timp a legii

prioritatea noii legi fata de cea veche, dar si de siguranta raporturilor juridice, care presupune 

ca acestea sa nu fie desfiintate sau modificate, fara un motiv de ordine publica.

� A da o interpretare diferita 

subiectului de drept, inca de la data introducerii cererii, o anumita conduita care nu era 

prevazuta de lege, iar, pe de alta parte, a admite faptul ca solutionarea cererii acestuia este 

supusa unor factori aleatori, interveniti in perioada de observatie specifica procedurii 

insolventei. 

� Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate

Poporului si constata ca 

de prevenire a insolventei si de insolventa este neconstitutionala

 OUG privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa 
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In Monitorul Oficial nr. 674 din 1 noiembrie 2013 a fost publicata 

Decizia nr. 447 din 29 octombrie 2013 a Curtii Constitutionale

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile 

de prevenire a insolventei si de insolventa. 

Prin Adresa nr. 8.543 din 9 octombrie 2013, Avocatul Poporului a 

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arata ca 

criticate sunt neconstitutionale intrucat incalca principiul securitatii juridice

privit in intreaga sa dimensiune, cuprinzand, in principal, urmatoarele exigente: 

neretroactivitatea legii, accesibilitatea si previzibilitatea acesteia. 

Astfel, prin dispozitiile art. 1 alin. (5) din Legea fundamentala se instituie o 

impusa tuturor subiectelor de drept, inclusiv puterii executive, care, in activitatea de 

legiferare, trebuie sa respecte Legea fundamentala a tarii si sa asigure calitatea legislatiei. Este 

aplicat in intelesul sau, un act normativ trebuie sa fie precis, previzibil 

si totodata sa asigure securitatea juridica a destinatarilor sai. 

Avocatul Poporului arata ca, in acord cu principiul general al legalitatii

egea fundamentala, Curtea Europeana a Drepturilor Omului

importantei asigurarii accesibilitatii si previzibilitatii legii, inclusiv sub aspectul stabilitatii 

acesteia, instituind si o serie de repere pe care legiuitorul trebuie sa le 

asigurarea acestor exigente (Hotararea din 26 aprilie 1979, pronuntata in Cauza Sunday Times 

contra Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Hotararea din 20 mai 1999, 

pronuntata in Cauza Reckvényi contra Ungariei, Hotararea din 4 mai 2000, pronuntata in 

Cauza Rotaru impotriva Romaniei, Hotararea din 25 aprilie 2006, pronuntata in Cauza 

Dammann impotriva Elvetiei). 

Principiul previzibilitatii impune ca autoritatile publice sa reglementeze relatiile sociale prin 

normative care sa intre in vigoare, in cazuri justificate, dupa trecerea unei 

perioade rezonabile de timp, astfel incat sa permita oricarei persoane sa poata recurge la 

consultanta de specialitate in vederea adoptarii unei atitudini potrivite.  

asemenea exigente a normelor juridice determina o nesiguranta a raporturilor 

, care poate avea ca efect vatamarea drepturilor subiectilor de drept vizati de ipoteza 

Normele legale criticate actioneaza asupra fazei initiale de constituire a situatiei juridice, 

modificand in mod esential regimul juridic creat prin depunerea cererilor de deschidere a 

, cu incalcarea principiului tempus regit actum. 

stabilirea sferei de actiune in timp a legii trebuie sa se tina cont atat de 

prioritatea noii legi fata de cea veche, dar si de siguranta raporturilor juridice, care presupune 

ca acestea sa nu fie desfiintate sau modificate, fara un motiv de ordine publica.

A da o interpretare diferita principiului neretroactivitatii inseamna, pe de o parte, a

subiectului de drept, inca de la data introducerii cererii, o anumita conduita care nu era 

prevazuta de lege, iar, pe de alta parte, a admite faptul ca solutionarea cererii acestuia este 

ori aleatori, interveniti in perioada de observatie specifica procedurii 

Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate ridicata direct de Avocatul 

Poporului si constata ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2013 privin

de prevenire a insolventei si de insolventa este neconstitutionala. 

procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa 

este neconstitutionala 

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 674 din 1 noiembrie 2013 a fost publicata 

a Curtii Constitutionale 

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile 

Prin Adresa nr. 8.543 din 9 octombrie 2013, Avocatul Poporului a 

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arata ca prevederile legale 

principiul securitatii juridice care trebuie 

privit in intreaga sa dimensiune, cuprinzand, in principal, urmatoarele exigente: 

amentala se instituie o obligatie generala, 

impusa tuturor subiectelor de drept, inclusiv puterii executive, care, in activitatea de 

legiferare, trebuie sa respecte Legea fundamentala a tarii si sa asigure calitatea legislatiei. Este 

un act normativ trebuie sa fie precis, previzibil 

principiul general al legalitatii, prevazut si de art. 1 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat in privinta 

importantei asigurarii accesibilitatii si previzibilitatii legii, inclusiv sub aspectul stabilitatii 

acesteia, instituind si o serie de repere pe care legiuitorul trebuie sa le respecte pentru 

asigurarea acestor exigente (Hotararea din 26 aprilie 1979, pronuntata in Cauza Sunday Times 

contra Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Hotararea din 20 mai 1999, 

n 4 mai 2000, pronuntata in 

Cauza Rotaru impotriva Romaniei, Hotararea din 25 aprilie 2006, pronuntata in Cauza 

impune ca autoritatile publice sa reglementeze relatiile sociale prin 

normative care sa intre in vigoare, in cazuri justificate, dupa trecerea unei 

perioade rezonabile de timp, astfel incat sa permita oricarei persoane sa poata recurge la 

 

nesiguranta a raporturilor 

, care poate avea ca efect vatamarea drepturilor subiectilor de drept vizati de ipoteza 

tuire a situatiei juridice, 

depunerea cererilor de deschidere a 

buie sa se tina cont atat de 

prioritatea noii legi fata de cea veche, dar si de siguranta raporturilor juridice, care presupune 

ca acestea sa nu fie desfiintate sau modificate, fara un motiv de ordine publica. 

inseamna, pe de o parte, a-i solicita 

subiectului de drept, inca de la data introducerii cererii, o anumita conduita care nu era 

prevazuta de lege, iar, pe de alta parte, a admite faptul ca solutionarea cererii acestuia este 

ori aleatori, interveniti in perioada de observatie specifica procedurii 

ridicata direct de Avocatul 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile 

procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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  CEDO a condamnat Romania pe taramul art. 2 din Conventie in cauza 

Principalele prevederi 

� Reclamantul Gheorghe Cobzaru

politie si de ineficienta anchetei penale 

� Cu privire la pretinsa incalcare a art. 2 din Conventie

� Invocand art. 2 din Conventie

A.S. si de lipsa unei anchete efective

Reclamantul afirma ca ofiterul l

sa il transporte la spitalul de urgenta.

� Cu privire la admisibilitate

� Curtea constata ca, in speta, a fost deschisa o ancheta penala de catre autoritati in urma 

plangerii formulate de reclamant. 

� Aceasta ancheta s-a inchei

penale, pentru a fi redeschisa la 3 iunie 2008, incheiata la 20 iunie 2012 si redeschisa, din nou, 

la 28 noiembrie 2012. 

� Avand in vedere aceste circumstante, Curtea considera ca, in cauza d

prezentata de Guvern se refera la aspecte strans legate de cele ridicate de plangerea pe care 

reclamantul a formulat-o din perspectiva art. 2 din Conventie in ceea ce priveste 

anchetei penale. 

� Constatand ca aceste capete de cerer

§3 lit. a) din Conventie si ca nu prezinta niciun alt motiv de inadmisibilitate, 

admisibile. 

� Cu privire la aspectul material al art. 2 din Conventie

� Curtea reaminteste in continuare re

atentie pretinsa incalcare a acestei dispozitii, luand in considerare nu doar 

functionarilor statului care au recurs efectiv la forta, ci si toate circumstantele in privinta 

acestora, in special pregatirea si controlul exercitat asupra acestora. 

� In ceea ce priveste acest ultim punct, 

lipseasca precizia atunci cand isi exercita functiile

fie in cel al urmaririi spontane a unei persoane percepute ca fiind periculoasa: un cadru juridic 

si administrativ trebuie sa defineasca conditiile limitate in care responsabilii privind aplicarea 

legii pot sa recurga la forta si sa utilizeze arme de foc, tinand sea

internationale elaborate in domeniu.

� Curtea a declarat cererea admisibila cu privire la capatul de cerere intemeiat pe art. 2 din 

Conventie si inadmisibila pentru restul  si a hotarat 

procedural art. 2 din Conventie.

� In acelasi timp, Curtea a hotarat 

luni de la data ramanerii definitiva a hotararii, in conformitate cu art. 44 §2 din

suma de 30.000 EUR, plus orice suma ce poate fi 

convertita in moneda statului parat la rata de schimb aplicabila la data platii, pentru 

prejudiciul moral. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

CEDO a condamnat Romania pe taramul art. 2 din Conventie in cauza 

Gheorghe Cobzaru 

Gheorghe Cobzaru s-a plans, in special, de uciderea fiului sau de catre un agent de 

politie si de ineficienta anchetei penale deschise in urma acestui eveniment.

Cu privire la pretinsa incalcare a art. 2 din Conventie 

art. 2 din Conventie, reclamantul se plange de uciderea fiului sau de catre politistul 

lipsa unei anchete efective care sa aiba drept scop sanctionarea celui responsabil. 

Reclamantul afirma ca ofiterul l-a impuscat pe fiul sau si a refuzat sa ii acorde primul ajutor si 

sa il transporte la spitalul de urgenta. 

Cu privire la admisibilitate 

Curtea constata ca, in speta, a fost deschisa o ancheta penala de catre autoritati in urma 

plangerii formulate de reclamant.  

a incheiat la 11 octombrie 2007, in urma pronuntarii neinceperii urmaririi 

penale, pentru a fi redeschisa la 3 iunie 2008, incheiata la 20 iunie 2012 si redeschisa, din nou, 

Avand in vedere aceste circumstante, Curtea considera ca, in cauza d

prezentata de Guvern se refera la aspecte strans legate de cele ridicate de plangerea pe care 

o din perspectiva art. 2 din Conventie in ceea ce priveste 

aceste capete de cerere nu sunt in mod vadit neintemeiate

§3 lit. a) din Conventie si ca nu prezinta niciun alt motiv de inadmisibilitate, 

Cu privire la aspectul material al art. 2 din Conventie 

Curtea reaminteste in continuare responsabilitatea care ii revine, de a examina cu deosebita 

atentie pretinsa incalcare a acestei dispozitii, luand in considerare nu doar 

care au recurs efectiv la forta, ci si toate circumstantele in privinta 

ial pregatirea si controlul exercitat asupra acestora.  

In ceea ce priveste acest ultim punct, Curtea reaminteste ca politistilor nu trebuie sa le 

lipseasca precizia atunci cand isi exercita functiile, fie in contextul unei operatiuni pregatite, 

al urmaririi spontane a unei persoane percepute ca fiind periculoasa: un cadru juridic 

si administrativ trebuie sa defineasca conditiile limitate in care responsabilii privind aplicarea 

legii pot sa recurga la forta si sa utilizeze arme de foc, tinand sea

rnationale elaborate in domeniu. 

Curtea a declarat cererea admisibila cu privire la capatul de cerere intemeiat pe art. 2 din 

si inadmisibila pentru restul  si a hotarat ca a fost incalcat sub aspect material si 

2 din Conventie. 

Curtea a hotarat ca statul parat sa ii plateasca reclamantului

luni de la data ramanerii definitiva a hotararii, in conformitate cu art. 44 §2 din

, plus orice suma ce poate fi datorata cu titlu de impozit, care va fi 

convertita in moneda statului parat la rata de schimb aplicabila la data platii, pentru 

In Monitorul Oficial nr. 666 din 30 octombrie 2013 a fost publicata 

Hotararea Sectiei a Treia a Curtii Europene a Drepturilor Omului din 

25 iunie 2013 in Cauza Gheorghe Cobzaru impotriva Romaniei

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

CEDO a condamnat Romania pe taramul art. 2 din Conventie in cauza 

ciderea fiului sau de catre un agent de 

deschise in urma acestui eveniment. 

, reclamantul se plange de uciderea fiului sau de catre politistul 

care sa aiba drept scop sanctionarea celui responsabil. 

zat sa ii acorde primul ajutor si 

Curtea constata ca, in speta, a fost deschisa o ancheta penala de catre autoritati in urma 

at la 11 octombrie 2007, in urma pronuntarii neinceperii urmaririi 

penale, pentru a fi redeschisa la 3 iunie 2008, incheiata la 20 iunie 2012 si redeschisa, din nou, 

Avand in vedere aceste circumstante, Curtea considera ca, in cauza de fata, obiectia 

prezentata de Guvern se refera la aspecte strans legate de cele ridicate de plangerea pe care 

o din perspectiva art. 2 din Conventie in ceea ce priveste eficienta 

e nu sunt in mod vadit neintemeiate in sensul art. 35 

§3 lit. a) din Conventie si ca nu prezinta niciun alt motiv de inadmisibilitate, Curtea le declara 

sponsabilitatea care ii revine, de a examina cu deosebita 

atentie pretinsa incalcare a acestei dispozitii, luand in considerare nu doar actele 

care au recurs efectiv la forta, ci si toate circumstantele in privinta 

Curtea reaminteste ca politistilor nu trebuie sa le 

, fie in contextul unei operatiuni pregatite, 

al urmaririi spontane a unei persoane percepute ca fiind periculoasa: un cadru juridic 

si administrativ trebuie sa defineasca conditiile limitate in care responsabilii privind aplicarea 

legii pot sa recurga la forta si sa utilizeze arme de foc, tinand seama de normele 

Curtea a declarat cererea admisibila cu privire la capatul de cerere intemeiat pe art. 2 din 

ca a fost incalcat sub aspect material si 

ca statul parat sa ii plateasca reclamantului, in termen de 3 

luni de la data ramanerii definitiva a hotararii, in conformitate cu art. 44 §2 din conventie, 

datorata cu titlu de impozit, care va fi 

convertita in moneda statului parat la rata de schimb aplicabila la data platii, pentru 

In Monitorul Oficial nr. 666 din 30 octombrie 2013 a fost publicata 

Hotararea Sectiei a Treia a Curtii Europene a Drepturilor Omului din 

Cauza Gheorghe Cobzaru impotriva Romaniei. 
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CEDO a condamnat Romania in cauza Stanciulescu pentru incalca

6 din Conventie referitor la securitatea raporturilor juridice

Principalele prevederi 

� Reclamantul Marin Stanciulescu

deoarece Curtea Suprema de Justitie a pronuntat, in cazul sau, o hotarare contrara 

jurisprudentei sale constante. Acesta invoca art. 6 §1 din Conventie

Cu privire la admisibilitate

� Curtea constata ca acest capat de cerere nu este in mod vadit nefondat

din Conventie. De asemenea, Curtea subliniaza ca acesta nu prezinta niciun alt motiv de 

inadmisibilitate. Prin urmare, este 

� Reclamantul pretinde ca, in cazul sau, Curtea Suprema de Justitie a pronuntat o hotarare 

contrara jurisprudentei sale constante

juridice. 

� Curtea a observat deja, intr

constant dispozitiile Legii nr. 51/1995

intreprinderi, care indeplinisera functia mai mult de 10 ani, dreptul de a fi primiti, cu scutire 

de examen, in ordinul profesional

Cu privire la celelalte capete de cerere

� Reclamantul invoca art. 6 §1 din Conventie

privinta cererii sale nu au fost independenti si impartiali. 

� De asemenea, acesta se plange in temeiul

exercita profesia de avocat din cauza procedurii in litigiu, situatie care implica o pierdere 

financiara in sensul acestui articol.

� Curtea a declarat cererea admisibila in ceea ce priveste capatul de ce

§1 din Conventie referitor la securitatea raporturilor juridice si inadmisibila pentru celelalte 

capete de cerere. 

� Aceasta a mai hotarat ca a fost incalcat art. 6 §1 din Conventie

� In final, Curtea a hotarat: 

• ca statul parat trebui

(doua mii patru sute euro) pentru toate prejudiciile;

• ca suma respectiva trebuie convertita in moneda statului parat la rata de schimb 

aplicabila la data platii si ca este necesar sa se adauge la

fi datorata cu titlu de impozit;

• ca, de la expirarea termenului mentionat si pana la efectuarea platii, aceasta suma 

trebuie majorata cu o dobanda simpla, la o rata egala cu rata dobanzii facilitatii de 

imprumut marginal practi

acestei perioade si majorata cu 3 puncte procentuale;

� In privinta celorlalte capete de cerere 

echitabile. 

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

 

CEDO a condamnat Romania in cauza Stanciulescu pentru incalca

6 din Conventie referitor la securitatea raporturilor juridice

In Monitorul Oficial nr. 668 din 31 octombrie 2013 a fost publicata 

Hotararea Sectiei a Treia a Curtii Europene a Drepturilor Omului din 

9 iulie 2013 in Cauza Stanciulescu impotriva Romaniei

Reclamantul Marin Stanciulescu denunta o atingere adusa principiului securitatii juridice

deoarece Curtea Suprema de Justitie a pronuntat, in cazul sau, o hotarare contrara 

jurisprudentei sale constante. Acesta invoca art. 6 §1 din Conventie. 

privire la admisibilitate 

acest capat de cerere nu este in mod vadit nefondat

din Conventie. De asemenea, Curtea subliniaza ca acesta nu prezinta niciun alt motiv de 

inadmisibilitate. Prin urmare, este necesar sa fie declarat admisibil. 

Reclamantul pretinde ca, in cazul sau, Curtea Suprema de Justitie a pronuntat o hotarare 

contrara jurisprudentei sale constante, situatie care aduce atingere principiului securitatii 

Curtea a observat deja, intr-o cauza similara, ca instanta suprema interpretase in mod 

constant dispozitiile Legii nr. 51/1995 in sensul in care confereau consilierilor juridici din 

intreprinderi, care indeplinisera functia mai mult de 10 ani, dreptul de a fi primiti, cu scutire 

rdinul profesional. 

Cu privire la celelalte capete de cerere 

Reclamantul invoca art. 6 §1 din Conventie si pretinde ca judecatorii care s

privinta cererii sale nu au fost independenti si impartiali.  

acesta se plange in temeiul art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie

exercita profesia de avocat din cauza procedurii in litigiu, situatie care implica o pierdere 

financiara in sensul acestui articol. 

Curtea a declarat cererea admisibila in ceea ce priveste capatul de cerere intemeiat pe art. 6 

referitor la securitatea raporturilor juridice si inadmisibila pentru celelalte 

a fost incalcat art. 6 §1 din Conventie. 

 

ca statul parat trebuie sa plateasca reclamantului, in termen de 3 luni, 

(doua mii patru sute euro) pentru toate prejudiciile; 

ca suma respectiva trebuie convertita in moneda statului parat la rata de schimb 

aplicabila la data platii si ca este necesar sa se adauge la aceasta orice suma ce poate 

fi datorata cu titlu de impozit; 

ca, de la expirarea termenului mentionat si pana la efectuarea platii, aceasta suma 

trebuie majorata cu o dobanda simpla, la o rata egala cu rata dobanzii facilitatii de 

imprumut marginal practicata de Banca Centrala Europeana, aplicabila pe parcursul 

acestei perioade si majorata cu 3 puncte procentuale; 

In privinta celorlalte capete de cerere Curtea a respins cererea de acordare a unei reparatii 

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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CEDO a condamnat Romania in cauza Stanciulescu pentru incalcarea art. 

6 din Conventie referitor la securitatea raporturilor juridice 

In Monitorul Oficial nr. 668 din 31 octombrie 2013 a fost publicata 

Hotararea Sectiei a Treia a Curtii Europene a Drepturilor Omului din 

Cauza Stanciulescu impotriva Romaniei. 

atingere adusa principiului securitatii juridice, 

deoarece Curtea Suprema de Justitie a pronuntat, in cazul sau, o hotarare contrara 

acest capat de cerere nu este in mod vadit nefondat in sensul art. 35 §3 

din Conventie. De asemenea, Curtea subliniaza ca acesta nu prezinta niciun alt motiv de 

Reclamantul pretinde ca, in cazul sau, Curtea Suprema de Justitie a pronuntat o hotarare 

, situatie care aduce atingere principiului securitatii 

milara, ca instanta suprema interpretase in mod 

in sensul in care confereau consilierilor juridici din 

intreprinderi, care indeplinisera functia mai mult de 10 ani, dreptul de a fi primiti, cu scutire 

si pretinde ca judecatorii care s-au pronuntat in 

art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie ca nu poate 

exercita profesia de avocat din cauza procedurii in litigiu, situatie care implica o pierdere 

rere intemeiat pe art. 6 

referitor la securitatea raporturilor juridice si inadmisibila pentru celelalte 

, in termen de 3 luni, 2.400 EUR 

ca suma respectiva trebuie convertita in moneda statului parat la rata de schimb 

aceasta orice suma ce poate 

ca, de la expirarea termenului mentionat si pana la efectuarea platii, aceasta suma 

trebuie majorata cu o dobanda simpla, la o rata egala cu rata dobanzii facilitatii de 

cata de Banca Centrala Europeana, aplicabila pe parcursul 

Curtea a respins cererea de acordare a unei reparatii 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  

� Propunere legislativa pentru modificarea pct. 17 al alin. (1) al art. 250 din Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile 

consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si 

oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare  

 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si 

indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura 

insolventei cu modificarile si completarile ulterioare  

 

� Propunere legislativa privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip 

Prepay  

 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi  

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

domeniul sanatatii  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 8 din Legea nr. 198/2008 privind 

serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile 

diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate  

 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 9 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea 

activitatii de solutionare a petitiilor   

 

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

 

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

functionarea Curtii de Conturi  

 



 

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

  

14 

 

 

  

Proiecte de lege si propuneri legislative primite pentru dezbatere 

si adoptare 

� Proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 22.10.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 29.10.2013 

 

� Propunere legislativa privind completarea Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 23.10.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 29.10.2013 

 

� Proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si 

functionarea institutiei Avocatului Poporului 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 28.10.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 29.10.2013 

 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi  

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de 

autor si drepturile conexe  

 

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea 

si combaterea traficului de persoane 

 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 262 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul 

deseurilor  

 

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

 

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului 

Oficial al Romaniei   

 

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (3) al art. 6 din O.G. nr. 20/1994 privind masuri 

pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente   

 

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul 

muncii, republicata 

 

Procesul legislativ la Senat 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

� UE a acordat Romaniei asistenta financiara preventiva pe termen mediu 

In Jurnalul Oficial nr. L286 din 29 octombrie 2013 a fost publicata Decizia Consiliului din 22 octombrie 

2013 prin care se acorda Romaniei asistenta financiara preventiva pe termen mediu din partea UE. 

In cadrul deciziei se precizeaza ca este oportun sa se acorde Romaniei asistenta preventiva din partea 

Uniunii de pana la 2.000 milioane euro in cadrul mecanismului de asistenta financiara pe termen 

mediu pentru balantele de plati ale statelor membre, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 332/2002. 

 

� BCE a primit atributii legate de supravegherea prudentiala a institutiilor de credit 

In Jurnalul Oficial nr. L287 din 29 octombrie 2013 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al 

Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atributii specifice Bancii Centrale Europene in 

ceea ce priveste politicile legate de supravegherea prudentiala a institutiilor de credit. 

Prezentul regulament confera Bancii Centrale Europene atributii specifice privind politicile legate de 

supravegherea prudentiala a institutiilor de credit, pentru a contribui la siguranta si soliditatea 

institutiilor de credit si la stabilitatea sistemului financiar din Uniune si din fiecare stat membru, tinand 

seama pe deplin si in mod corespunzator de unitatea si integritatea pietei interne, pe baza 

tratamentului egal al institutiilor de credit in vederea prevenirii arbitrajului de reglementare. 

 

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.  

 

� Oficiul European pentru Selectia Personalului (EPSO) organizeaza urmatoarele concursuri 

generale: 

- OHIM/AD/01/13 – Administratori (AD 6); si 

- OHIM/AST/02/13 – Asistenti (AST 3), 

in domeniul proprietatii intelectuale. 

Anunturile de concurs sunt publicate in Jurnalul Oficial C 317 A din 31 octombrie 2013 in 24 de limbi. 

Puteti obtine informatii suplimentare pe site-ul EPSO: http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/. 

 

 

Jurisprudenta europeana 
 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 304 din 19 octombrie 2013 a fost publicata ultima publicatie CJUE. 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica

 

  

In cadrul notei de fundamentare

debuteaza, in general, devreme si, 

executarile sau interpretarile pe intreaga durata a vietii, lipsindu

tocmai in perioada de sfarsit a vietii. Ţinand cont de existenta acestei situatii injuste si p

pentru o multitudine de artisti interpreti sau executanti la nivelul UE s

2011/77/UE prin care s-a extins durata de protectie a drepturilor acestora.

Proiectul realizeaza transpunerea in legislatia nationala a prevederilor D

referitoare la extinderea duratei de protectie a drepturilor de autor si are ca obiect modificarea 

duratei de protectie a drepturilor patrimoniale ale artistilor interpreti sau executanti, in sensul 

extinderii acesteia de la 50 la 70 d

Noile dispozitii reglementeaza distinct situatiile tranzitorii cu privire la contractele dintre producator si 

artistii interpreti sau executanti pentru prestatiile artistice fixate pe fonograme, incheiate anterior, 

precum si recunoasterea drepturilo

care nu sunt utilizate de producatori dupa 50 de ani de la publicarea sau comunicarea legala

Activitatea Consiliului pentru avizare a fost reglementata

In cadrul notei de fundamentare

avizare este reglementata de un act normativ anterior aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

Prin adoptarea prezentului act normativ se reglementeaza activitatea Consiliului pentru avizare si se 

actualizeaza denumirea ministerelor si institutiilor componente.

Fata de situatia existenta inainte de aderarea Romaniei la UE, numarul cererilor de licenta a scazut cu 

cca 75%, ca urmare a faptului ca importul de produse cu dubla utilizare nu se mai controleaza. Din 

aceasta cauza, precum si urmare a reducerii numarului de reuniuni, s

referitoare la indemnizatia de sedinta a membrilor Consiliului pentru avizare.

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice 

trimise la adresa: ancex@ancex.ro, in termen de 10 de zile de la publicare

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

 

Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica

 

Ministerul Culturii propune extinderea duratei de 

protectie a drepturilor de autor 

 

Ministerul Culturii a publicat pe 31 octombrie un proiect de lege pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si 

drepturile conexe. 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca s-a constatat ca artistii interpreti sau executanti 

debuteaza, in general, devreme si, adeseori, actualul termen de 50 de ani, nu le protejeaza 

executarile sau interpretarile pe intreaga durata a vietii, lipsindu-i pe acestia de veniturile necesare 

tocmai in perioada de sfarsit a vietii. Ţinand cont de existenta acestei situatii injuste si p

pentru o multitudine de artisti interpreti sau executanti la nivelul UE s

a extins durata de protectie a drepturilor acestora. 

Proiectul realizeaza transpunerea in legislatia nationala a prevederilor D

referitoare la extinderea duratei de protectie a drepturilor de autor si are ca obiect modificarea 

duratei de protectie a drepturilor patrimoniale ale artistilor interpreti sau executanti, in sensul 

extinderii acesteia de la 50 la 70 de ani. 

Noile dispozitii reglementeaza distinct situatiile tranzitorii cu privire la contractele dintre producator si 

artistii interpreti sau executanti pentru prestatiile artistice fixate pe fonograme, incheiate anterior, 

precum si recunoasterea drepturilor artistilor interpreti sau executanti cu privire la prestatiile artistice 

care nu sunt utilizate de producatori dupa 50 de ani de la publicarea sau comunicarea legala

Activitatea Consiliului pentru avizare a fost reglementata

Ministerul Afacerilor Externe a publicat pe 28 octombrie un proiect de 

hotarare a Guvernului privind organizarea si functionarea Consiliului 

pentru avizarea autorizarii prin licenta a operatiunilor cu produse cu 

dubla utilizare. 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca actuala organizare si functionare a Consiliului pentru 

avizare este reglementata de un act normativ anterior aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

Prin adoptarea prezentului act normativ se reglementeaza activitatea Consiliului pentru avizare si se 

sterelor si institutiilor componente. 

Fata de situatia existenta inainte de aderarea Romaniei la UE, numarul cererilor de licenta a scazut cu 

cca 75%, ca urmare a faptului ca importul de produse cu dubla utilizare nu se mai controleaza. Din 

precum si urmare a reducerii numarului de reuniuni, s-a renuntat la prevederea 

referitoare la indemnizatia de sedinta a membrilor Consiliului pentru avizare. 

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice 

trimise la adresa: ancex@ancex.ro, in termen de 10 de zile de la publicare. 

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

Ministerul Culturii propune extinderea duratei de 

Culturii a publicat pe 31 octombrie un proiect de lege pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si 

a constatat ca artistii interpreti sau executanti 

adeseori, actualul termen de 50 de ani, nu le protejeaza 

i pe acestia de veniturile necesare 

tocmai in perioada de sfarsit a vietii. Ţinand cont de existenta acestei situatii injuste si pagubitoare 

pentru o multitudine de artisti interpreti sau executanti la nivelul UE s-a elaborat Directiva 

Proiectul realizeaza transpunerea in legislatia nationala a prevederilor Directivei 2011/77/UE 

referitoare la extinderea duratei de protectie a drepturilor de autor si are ca obiect modificarea 

duratei de protectie a drepturilor patrimoniale ale artistilor interpreti sau executanti, in sensul 

Noile dispozitii reglementeaza distinct situatiile tranzitorii cu privire la contractele dintre producator si 

artistii interpreti sau executanti pentru prestatiile artistice fixate pe fonograme, incheiate anterior, 

r artistilor interpreti sau executanti cu privire la prestatiile artistice 

care nu sunt utilizate de producatori dupa 50 de ani de la publicarea sau comunicarea legala. 

Activitatea Consiliului pentru avizare a fost reglementata 

Afacerilor Externe a publicat pe 28 octombrie un proiect de 

hotarare a Guvernului privind organizarea si functionarea Consiliului 

rin licenta a operatiunilor cu produse cu 

functionare a Consiliului pentru 

avizare este reglementata de un act normativ anterior aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. 

Prin adoptarea prezentului act normativ se reglementeaza activitatea Consiliului pentru avizare si se 

Fata de situatia existenta inainte de aderarea Romaniei la UE, numarul cererilor de licenta a scazut cu 

cca 75%, ca urmare a faptului ca importul de produse cu dubla utilizare nu se mai controleaza. Din 

a renuntat la prevederea 

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 

 

17 

MFP a publicat rectificarea 

si a bugetului asigurarilor sociale de stat

 

  

Regulamentul privind drepturile si obligatiile calatorilor din transportul 

In cadrul notelor de fundamentare

urmare a luarii in considerare a unei cresteri economice de 2,2% fata de 1,6% cat a fost avut in 

vedere la elaborarea bugetului de stat pe anul 2013 si a cresterii produsului intern brut nominal 

estimat de la 623.314 milioane lei la 62

De asemenea, prin rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat

1. La bugetul asigurarilor sociale de stat prin proiectul de act normativ se propune: 

a) diminuarea veniturilor bugetului aferent sistemului public de pensii cu sum

diminuarea corespunzatoare a cheltuielilor; 

b) cresterea veniturilor sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale cu suma 

de 67,7 milioane lei si diminuarea corespunzatoare a cheltuielilor.

2. La bugetul asigurarilor pentru somaj se propune:

a) diminuarea subventiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 35,3 mil. lei;

b) diminuarea cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj aferente sistemului asigurarilor 

pentru somaj cu suma de 35,3 mi. lei;

c) diminuarea cheltuielilor fondului de garantare cu suma de 6 milioane lei.

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi 

trimise la adresa: publicinfo@mfinante.ro, in termen de 10 de zile de la 

In cadrul notei de fundamentare

tuturor articolelor Regulamentului potrivit art. 32 si lipsa specificarii 

pentru pierderea sau deteriorarea echipamentelor pentru asigurarea mobilitatii.

Prin proiect se propune modificarea si completarea H.G. nr. 1476/2009 si introducerea unui nou 

paragraf care sa stabileasca explicit compensarea pent

de mobilitate pentru indeplinirea solicitarilor CE.

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi 

trimise la adresa: consultare.publica@mt.ro, in termen d

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

MFP a publicat rectificarea bugetului de stat

si a bugetului asigurarilor sociale de stat 

Regulamentul privind drepturile si obligatiile calatorilor din transportul 

feroviar va fi transpus 

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe 28 octombrie proiectele de 

ordonante de urgenta cu privire la rectificarea bugetului de stat si la 

rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013

In cadrul notelor de fundamentare se arata ca rectificarea bugetului de stat

urmare a luarii in considerare a unei cresteri economice de 2,2% fata de 1,6% cat a fost avut in 

vedere la elaborarea bugetului de stat pe anul 2013 si a cresterii produsului intern brut nominal 

estimat de la 623.314 milioane lei la 625.617 milioane lei. 

rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat: 

1. La bugetul asigurarilor sociale de stat prin proiectul de act normativ se propune: 

a) diminuarea veniturilor bugetului aferent sistemului public de pensii cu sum

diminuarea corespunzatoare a cheltuielilor;  

b) cresterea veniturilor sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale cu suma 

de 67,7 milioane lei si diminuarea corespunzatoare a cheltuielilor. 

urarilor pentru somaj se propune: 

a) diminuarea subventiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 35,3 mil. lei;

b) diminuarea cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj aferente sistemului asigurarilor 

pentru somaj cu suma de 35,3 mi. lei; 

minuarea cheltuielilor fondului de garantare cu suma de 6 milioane lei. 

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi 

trimise la adresa: publicinfo@mfinante.ro, in termen de 10 de zile de la publicare.

In cadrul notei de fundamentare se arata ca CE sesizeaza lipsa penalitatilor pentru incalcarea 

tuturor articolelor Regulamentului potrivit art. 32 si lipsa specificarii clare privind compensarile 

pentru pierderea sau deteriorarea echipamentelor pentru asigurarea mobilitatii.

modificarea si completarea H.G. nr. 1476/2009 si introducerea unui nou 

paragraf care sa stabileasca explicit compensarea pentru pierderea sau deteriorarea echipamentelor 

de mobilitate pentru indeplinirea solicitarilor CE. 

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi 

trimise la adresa: consultare.publica@mt.ro, in termen de 10 de zile de la publicare

Ministerul Transporturilor a publicat pe 1 noiembrie un proiect de hotarare 

pentru modificarea si completarea H.G. nr. 1476/2009 privind stabilirea 

unor masuri pentru crearea cadrului de aplicare a Regula

1371/2007 al PE si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile si 

obligatiile calatorilor din transportul feroviar. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

bugetului de stat 

 

Regulamentul privind drepturile si obligatiile calatorilor din transportul 

Finantelor Publice a publicat pe 28 octombrie proiectele de 

ordonante de urgenta cu privire la rectificarea bugetului de stat si la 

rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013. 

rectificarea bugetului de stat a fost realizata ca 

urmare a luarii in considerare a unei cresteri economice de 2,2% fata de 1,6% cat a fost avut in 

vedere la elaborarea bugetului de stat pe anul 2013 si a cresterii produsului intern brut nominal 

1. La bugetul asigurarilor sociale de stat prin proiectul de act normativ se propune:  

a) diminuarea veniturilor bugetului aferent sistemului public de pensii cu suma de 158 mil. lei si 

b) cresterea veniturilor sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale cu suma 

a) diminuarea subventiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 35,3 mil. lei; 

b) diminuarea cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj aferente sistemului asigurarilor 

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi 

publicare. 

CE sesizeaza lipsa penalitatilor pentru incalcarea 

clare privind compensarile 

pentru pierderea sau deteriorarea echipamentelor pentru asigurarea mobilitatii. 

modificarea si completarea H.G. nr. 1476/2009 si introducerea unui nou 

ru pierderea sau deteriorarea echipamentelor 

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi 

e 10 de zile de la publicare. 

Transporturilor a publicat pe 1 noiembrie un proiect de hotarare 

pentru modificarea si completarea H.G. nr. 1476/2009 privind stabilirea 

unor masuri pentru crearea cadrului de aplicare a Regula-mentului (CE) nr. 

ombrie 2007 privind drepturile si 
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Decrete si cereri de reexaminare semnate

 

  

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 17/2012 privind reglem

masuri fiscal-bugetare; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2003 privind 

transparenta decizionala in administratia publica;

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 25/2010 pe

58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania;

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 62/2009 pentru modificarea si 

completarea unor acte normative din domeniul feroviar;

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 49/2013 pentru modificarea art. 37 

precum si pentru prorogarea termenelor prevazute la art. 35 alin. (2) si art. 38 din Legea nr. 197/2012 

privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor socia

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 73/2013 privind ratificarea Scrisorii de 

intentie semnata de autoritatile romane la Bucuresti, la 10 iunie 2013, aprobata prin Decizia Consiliului 

director al Fondului Monetar International

Cereri de reexaminare 

Pe data de 28 octombrie a fost semnata cererea de reexaminare asupra Legii pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de 

Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune

In forma sa initiala, Legea nr. 41/1994 prevedea, in art. 42, ca „finantarea necesara producerii si 

difuzarii emisiunilor radiofonice si de televiziune adresate strainatatii, precum si dezvoltarii acestei 

activitati se asigura din fondurile alocate de la bugetul de stat” si ca „sumele necesare se evidentiaza 

separat in bugetul fiecarei societati, pe baza programelor stabilite potrivit legii”.

In forma trimisa la promulgare, in conformitate cu art. 43 alin. 11 „Societatea Romana de 

Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune pot infiinta, cu avizul consultativ al comisiilor 

parlamentare pentru cultura ale Senatului si Camerei Deputatilor, persoane juridice de drept privat si 

pot dobandi calitatea de asociat in cadrul unor asemen

parti sociale ale unei societati comerciale existente, in conditiile legii”.

Asadar, pentru dezvoltarea ori extinderea activitatilor specifice, in tara si in strainatate, se creeaza trei 

modalitati legale la care pot recurge: (1) infiintarea unei persoane juridice de drept privat, (2) 

dobandirea calitatii de asociat in cadrul unei persoane juridice de drept privat sau (3) achizitionarea de 

actiuni/parti sociale in cadrul unor societati comerciale existent

In privinta modalitatilor (2) si (3), prevazute de lege, Presedintele opineaza ca aceasta reglemen

tare este vaga, fara sa ofere conditii de eligibilitate si oportunitate si, totodata, ca Legea trebuie sa 

prevada criterii clare de asociere, respectiv de

construirii unui cadru legal predictibil, cu atat mai mult, cu cat finantarea acestor operatiuni se face 

din fonduri alocate de la bugetul de stat.

Decrete  

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 17/2010 

pentru prorogarea unor termene prevazute de O.G. nr. 15/2002 privind 

aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de 

drumuri nationale din Romania si de O.G. nr. 

si completarea O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a 

tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania;

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

 

Decrete si cereri de reexaminare semnate 

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 17/2012 privind reglem

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2003 privind 

transparenta decizionala in administratia publica; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 25/2010 pentru modificarea O.G. nr. 

58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 62/2009 pentru modificarea si 

completarea unor acte normative din domeniul feroviar; 

cret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 49/2013 pentru modificarea art. 37 

precum si pentru prorogarea termenelor prevazute la art. 35 alin. (2) si art. 38 din Legea nr. 197/2012 

privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 73/2013 privind ratificarea Scrisorii de 

intentie semnata de autoritatile romane la Bucuresti, la 10 iunie 2013, aprobata prin Decizia Consiliului 

director al Fondului Monetar International din 26 iunie 2013. 

data de 28 octombrie a fost semnata cererea de reexaminare asupra Legii pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de 

Romane de Televiziune. 

In forma sa initiala, Legea nr. 41/1994 prevedea, in art. 42, ca „finantarea necesara producerii si 

difuzarii emisiunilor radiofonice si de televiziune adresate strainatatii, precum si dezvoltarii acestei 

ondurile alocate de la bugetul de stat” si ca „sumele necesare se evidentiaza 

separat in bugetul fiecarei societati, pe baza programelor stabilite potrivit legii”. 

In forma trimisa la promulgare, in conformitate cu art. 43 alin. 11 „Societatea Romana de 

diodifuziune si Societatea Romana de Televiziune pot infiinta, cu avizul consultativ al comisiilor 

parlamentare pentru cultura ale Senatului si Camerei Deputatilor, persoane juridice de drept privat si 

pot dobandi calitatea de asociat in cadrul unor asemenea entitati sau, dupa caz, pot achizitiona actiuni / 

parti sociale ale unei societati comerciale existente, in conditiile legii”. 

Asadar, pentru dezvoltarea ori extinderea activitatilor specifice, in tara si in strainatate, se creeaza trei 

e la care pot recurge: (1) infiintarea unei persoane juridice de drept privat, (2) 

dobandirea calitatii de asociat in cadrul unei persoane juridice de drept privat sau (3) achizitionarea de 

actiuni/parti sociale in cadrul unor societati comerciale existente. 

In privinta modalitatilor (2) si (3), prevazute de lege, Presedintele opineaza ca aceasta reglemen

tare este vaga, fara sa ofere conditii de eligibilitate si oportunitate si, totodata, ca Legea trebuie sa 

prevada criterii clare de asociere, respectiv de achizitionare de parti sociale/actiuni, in vederea 

construirii unui cadru legal predictibil, cu atat mai mult, cu cat finantarea acestor operatiuni se face 

din fonduri alocate de la bugetul de stat. 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 17/2010 

pentru prorogarea unor termene prevazute de O.G. nr. 15/2002 privind 

aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de 

drumuri nationale din Romania si de O.G. nr. 8/2010 pentru modificarea 

si completarea O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a 

tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania; 

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 17/2012 privind reglementarea unor 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2003 privind 

ntru modificarea O.G. nr. 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 62/2009 pentru modificarea si 

cret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 49/2013 pentru modificarea art. 37 

precum si pentru prorogarea termenelor prevazute la art. 35 alin. (2) si art. 38 din Legea nr. 197/2012 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 73/2013 privind ratificarea Scrisorii de 

intentie semnata de autoritatile romane la Bucuresti, la 10 iunie 2013, aprobata prin Decizia Consiliului 

data de 28 octombrie a fost semnata cererea de reexaminare asupra Legii pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de 

In forma sa initiala, Legea nr. 41/1994 prevedea, in art. 42, ca „finantarea necesara producerii si 

difuzarii emisiunilor radiofonice si de televiziune adresate strainatatii, precum si dezvoltarii acestei 

ondurile alocate de la bugetul de stat” si ca „sumele necesare se evidentiaza 

In forma trimisa la promulgare, in conformitate cu art. 43 alin. 11 „Societatea Romana de 

diodifuziune si Societatea Romana de Televiziune pot infiinta, cu avizul consultativ al comisiilor 

parlamentare pentru cultura ale Senatului si Camerei Deputatilor, persoane juridice de drept privat si 

ea entitati sau, dupa caz, pot achizitiona actiuni / 

Asadar, pentru dezvoltarea ori extinderea activitatilor specifice, in tara si in strainatate, se creeaza trei 

e la care pot recurge: (1) infiintarea unei persoane juridice de drept privat, (2) 

dobandirea calitatii de asociat in cadrul unei persoane juridice de drept privat sau (3) achizitionarea de 

In privinta modalitatilor (2) si (3), prevazute de lege, Presedintele opineaza ca aceasta reglemen-

tare este vaga, fara sa ofere conditii de eligibilitate si oportunitate si, totodata, ca Legea trebuie sa 

achizitionare de parti sociale/actiuni, in vederea 

construirii unui cadru legal predictibil, cu atat mai mult, cu cat finantarea acestor operatiuni se face 
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