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Principalele prevederi 

� Formarea profesionala realizata la locul de munca

organizeaza la initiativa angajatorilor, de furnizori de formare profesionala autorizati in 

conditiile O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, d

� Formarea profesionala prin ucenicie

in conformitate cu prevederile 

completarile ulterioare, si, dupa caz, c

� Programele de formare profesionala prin ucenicie

speciale sunt adaptate la particularitatile specifice fiecarei categorii de persoane, in 

conditiile Legii nr. 448/2006 p

handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

� Angajatorii care doresc sa organizeze activitati d

agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, 

in a caror raza isi au sediul, respectiv domiciliul, locurile de munca vacante care pot fi 

ocupate prin incheierea de contracte d

Au fost aprobate Normele Metodologice de aplicare a Legii privind 

MAI a stabilit managementul Programului „Sistemul Integrat pentru 

Securitatea Frontierei de Stat a Romaniei“

Principalele prevederi 

� Se desemneaza secretarul de stat

coordonarea implementarii acquis

necesare indeplinirii cerintelor frontierelor Schengen, atat in perioada anterioara aplicarii in 

totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis

emise in acest sens, cat si in perioada ulterioara emiterii deciziei Consiliului, si sa conduca la cel 

mai inalt nivel decizional actiunile ce se impun in vederea realizari

� Secretarul de stat indeplineste urmatoarele atributii generale:

• coordoneaza, controleaza, evalueaza si monitorizeaza implementarea acquis

Schengen si a masurilor cuprinse in strategiile sectoriale si documentele programatice d

catre structurile 

SISF; 

• initiaza si dispune masurile necesare asigurarii indeplinirii la nivel national a cerintelor 

frontierelor Schengen

a dispozitiilor acquis

si in perioada ulterioar

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

 

In Monitorul Oficial nr. 705 din 18 noiembrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 855/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de 

munca. 

 

Formarea profesionala realizata la locul de munca in baza unui contract de ucenicie 

organizeaza la initiativa angajatorilor, de furnizori de formare profesionala autorizati in 

nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, denumiti in continuare furnizori de formare.

Formarea profesionala prin ucenicie cuprinde pregatirea teoretica si pregatirea practica, 

in conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, si, dupa caz, cu legile speciale care reglementeaza acea ocupatie.

Programele de formare profesionala prin ucenicie la care participa ucenici cu nevoi 

speciale sunt adaptate la particularitatile specifice fiecarei categorii de persoane, in 

conditiile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Angajatorii care doresc sa organizeze activitati de ucenicie au indatorirea sa comunice 

agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, 

in a caror raza isi au sediul, respectiv domiciliul, locurile de munca vacante care pot fi 

ocupate prin incheierea de contracte de ucenicie. 

Au fost aprobate Normele Metodologice de aplicare a Legii privind 

ucenicia la locul de munca 

MAI a stabilit managementul Programului „Sistemul Integrat pentru 

Securitatea Frontierei de Stat a Romaniei“

In Monitorul Oficial nr. 707 din 18 noiembrie 2013 a fost 

publicat Ordinul nr. 154/2013 al ministrului Afacerilor Interne 

privind stabilirea modalitatilor de asigurare a managementului 

Programului „Sistemul Integrat pentru Securitatea Frontierei de 

Stat a Romaniei“. 

 

Se desemneaza secretarul de stat pentru relatia cu Parlamentul si Guvernul 

coordonarea implementarii acquis-ului Schengen, sa dispuna la nivel strategic masurile 

necesare indeplinirii cerintelor frontierelor Schengen, atat in perioada anterioara aplicarii in 

catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului 

emise in acest sens, cat si in perioada ulterioara emiterii deciziei Consiliului, si sa conduca la cel 

mai inalt nivel decizional actiunile ce se impun in vederea realizarii si implementarii SISF.

Secretarul de stat indeplineste urmatoarele atributii generale: 

coordoneaza, controleaza, evalueaza si monitorizeaza implementarea acquis

si a masurilor cuprinse in strategiile sectoriale si documentele programatice d

catre structurile MAI, precum si de catre institutiile implicate in realizarea Programului 

initiaza si dispune masurile necesare asigurarii indeplinirii la nivel national a cerintelor 

frontierelor Schengen, atat in perioada anterioara aplicarii in totalitate de catre Romania 

a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, cat 

si in perioada ulterioara emiterii deciziei Consiliului, etc. 

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. 705 din 18 noiembrie 2013 a fost publicata 

pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de 

baza unui contract de ucenicie se 

organizeaza la initiativa angajatorilor, de furnizori de formare profesionala autorizati in 

nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu 

enumiti in continuare furnizori de formare. 

cuprinde pregatirea teoretica si pregatirea practica, 

nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si 

u legile speciale care reglementeaza acea ocupatie. 

la care participa ucenici cu nevoi 

speciale sunt adaptate la particularitatile specifice fiecarei categorii de persoane, in 

rivind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a O.G. nr. 129/2000, 

au indatorirea sa comunice 

agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, 

in a caror raza isi au sediul, respectiv domiciliul, locurile de munca vacante care pot fi 

Au fost aprobate Normele Metodologice de aplicare a Legii privind 

MAI a stabilit managementul Programului „Sistemul Integrat pentru 

Securitatea Frontierei de Stat a Romaniei“ 

In Monitorul Oficial nr. 707 din 18 noiembrie 2013 a fost 

al ministrului Afacerilor Interne 

privind stabilirea modalitatilor de asigurare a managementului 

Programului „Sistemul Integrat pentru Securitatea Frontierei de 

tia cu Parlamentul si Guvernul sa asigure 

, sa dispuna la nivel strategic masurile 

necesare indeplinirii cerintelor frontierelor Schengen, atat in perioada anterioara aplicarii in 

ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului 

emise in acest sens, cat si in perioada ulterioara emiterii deciziei Consiliului, si sa conduca la cel 

i si implementarii SISF. 

coordoneaza, controleaza, evalueaza si monitorizeaza implementarea acquis-ului 

si a masurilor cuprinse in strategiile sectoriale si documentele programatice de 

, precum si de catre institutiile implicate in realizarea Programului 

initiaza si dispune masurile necesare asigurarii indeplinirii la nivel national a cerintelor 

totalitate de catre Romania 

ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, cat 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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 A fost infiintata Comisia pentru 

prevenirii si inlaturarii efectelor cutremurelor

Principalele prevederi 

� Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii se infiinteaza 

pregatirea populatiei si a institutiilor publice in vederea prevenirii si inlaturarii efectelor 

cutremurelor si a altor calamitati sau catastrofe naturale, denumita in c

� Comisia are urmatoarele obiective principale:

• pregatirea populatiei si a institutiilor publice

cutremurelor si a altor calamitati sau catastrofe naturale;

• analizarea cadrului legal existent

situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure si la alte calamitati sau 

catastrofe naturale si elaborarea propunerilor de modificare si de completare a 

acestuia; 

• aplicarea unor politici, proceduri si practici

analiza, evaluarea, tratarea, monitorizarea si reevaluarea riscului la cutremure si la 

alte calamitati sau catastrofe naturale, in vederea reducerii acestora;

• intarirea capacitatilor de evaluare

cutremure si la alte calamitati sau catastrofe naturale;

• dezvoltarea politicilor de prevenire

populatiei si institutiilor de importanta deosebita pentru functionarea statului;

• pregatirea autorita

legale pe care le au in domeniul situatiilor de urgenta;

• reconstructia, invatarea din experienta anterioara pentru prevenirea producerii 

unor situatii similare;

• corelarea elementelor com

europene de dezvoltare durabila si fixarea obiectivelor si planurilor de actiune 

specifice pentru Romania.

Rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime 

obligatorii va fi de 

Principalele prevederi 

� Incepand cu perioada de aplicare 

penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite in moneda 

nationala este de 10,50% pe an

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

A fost infiintata Comisia pentru pregatirea populatiei in vederea 

prevenirii si inlaturarii efectelor cutremurelor

In Monitorul Oficial nr. 709 din 19 noiembrie 2013 a fost 

publicata Decizia nr. 460/2013 a Prim-Ministrului privind 

infiintarea Comisiei pentru pregatirea populatiei si a institutiilor 

publice in vederea prevenirii si inlaturarii efectelor cutremurelor 

si a altor calamitati sau catastrofe naturale. 

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii se infiinteaza 

pregatirea populatiei si a institutiilor publice in vederea prevenirii si inlaturarii efectelor 

si a altor calamitati sau catastrofe naturale, denumita in continuare Comisia.

Comisia are urmatoarele obiective principale: 

pregatirea populatiei si a institutiilor publice pentru inlaturarea efectelor 

cutremurelor si a altor calamitati sau catastrofe naturale; 

analizarea cadrului legal existent in ceea ce priveste prevenirea si gestionarea 

situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure si la alte calamitati sau 

catastrofe naturale si elaborarea propunerilor de modificare si de completare a 

aplicarea unor politici, proceduri si practici avand ca obiective identificarea, 

analiza, evaluarea, tratarea, monitorizarea si reevaluarea riscului la cutremure si la 

alte calamitati sau catastrofe naturale, in vederea reducerii acestora;

intarirea capacitatilor de evaluare, expertiza si cercetare in domeniul r

cutremure si la alte calamitati sau catastrofe naturale; 

dezvoltarea politicilor de prevenire sau de punere in siguranta provizorie, necesare 

populatiei si institutiilor de importanta deosebita pentru functionarea statului;

pregatirea autoritatilor, institutiilor, organelor si organismelor

legale pe care le au in domeniul situatiilor de urgenta; 

, invatarea din experienta anterioara pentru prevenirea producerii 

unor situatii similare; 

corelarea elementelor compatibile ale strategiei romanesti cu cele ale strategiei 

de dezvoltare durabila si fixarea obiectivelor si planurilor de actiune 

specifice pentru Romania. 

Rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime 

obligatorii va fi de 10,50% pe an 

In Monitorul Oficial nr. 704 din 18 noiembrie 2013 a fost 

publicata Circulara nr. 36/2013 a Bancii Nationale a Romaniei 

privind rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve 

minime obligatorii in moneda nationala incepand cu perioada de 

aplicare 24 noiembrie–23 decembrie 2013. 

 

Incepand cu perioada de aplicare 24 noiembrie–23 decembrie 2013

penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite in moneda 

10,50% pe an. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

pregatirea populatiei in vederea 

prevenirii si inlaturarii efectelor cutremurelor 

In Monitorul Oficial nr. 709 din 19 noiembrie 2013 a fost 

Ministrului privind 

infiintarea Comisiei pentru pregatirea populatiei si a institutiilor 

publice in vederea prevenirii si inlaturarii efectelor cutremurelor 

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii se infiinteaza Comisia pentru 

pregatirea populatiei si a institutiilor publice in vederea prevenirii si inlaturarii efectelor 

ontinuare Comisia. 

pentru inlaturarea efectelor 

e prevenirea si gestionarea 

situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure si la alte calamitati sau 

catastrofe naturale si elaborarea propunerilor de modificare si de completare a 

biective identificarea, 

analiza, evaluarea, tratarea, monitorizarea si reevaluarea riscului la cutremure si la 

alte calamitati sau catastrofe naturale, in vederea reducerii acestora; 

, expertiza si cercetare in domeniul riscurilor la 

sau de punere in siguranta provizorie, necesare 

populatiei si institutiilor de importanta deosebita pentru functionarea statului; 

tilor, institutiilor, organelor si organismelor potrivit atributiilor 

, invatarea din experienta anterioara pentru prevenirea producerii 

patibile ale strategiei romanesti cu cele ale strategiei 

de dezvoltare durabila si fixarea obiectivelor si planurilor de actiune 

Rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime 

In Monitorul Oficial nr. 704 din 18 noiembrie 2013 a fost 

a Bancii Nationale a Romaniei 

rivind rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve 

minime obligatorii in moneda nationala incepand cu perioada de 

23 decembrie 2013, rata dobanzii 

penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite in moneda 
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Principalele prevederi: 

� Salarizarea personalului ANCOM

conditiile Legii nr. 53/2003 

ulterioare, prin negociere in cadrul contractului colectiv de munca la nivelul ANCOM si al 

contractului individual de munca, in limitele bugetului de venituri si cheltuieli, pre

actelor normative cu caracter general care vizeaza stabilirea drepturilor salariale colective sau 

individuale din sectorul bugetar nefiind aplicabile. 

� Contractul colectiv de munca

munca in vigoare. 

 Salarizarea personalului ANCOM se stabilieste exclusiv in conditiile 

Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si

artizanatului a suferit modificari

Principalele prevederi

� Pentru acordarea AFN 

continuare UP, al carei numar de persoane, atributii si responsabilitati vor fi stabilite prin 

decizia sefului OTIMMC.

� Un exemplar al dosarului de eliberare a AFN

UP din cadrul OTIMMC.

� Decontarea se face intr

� Virarea efectiva a sumei care constituie AFN

OTIMMC, exprimata prin ordonantarea individuala, in contul ce cuprinde grupul de cifre 

50.70, deschis la unitatea Trezoreriei Statului in a carei raza teritoriala isi au sediul 

beneficiarii sau la care sunt luati in evidenta fiscala, in conditii

Guvernului nr. 146/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in 

conturile deschise la banci comerciale din Romania pentru operatorii economici care nu 

pot deschide conturi la Trezoreria Statului, in condi

Guvernului nr. 146/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

� In situatia identificarii unor neconcordante in procesul de implementare al 

programului, DIPIMM din cadrul Departamentului si/sau OTIMMC poate r

AFN. 

� OTIMMC nu poate acorda plata AFN partiala sau in avans

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

 

In Monitorul Oficial nr. 705 din 18 noiembrie 2013 a fost publicata 

Legea nr. 299/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 53/2013 pentru completarea art. 14 din Ordonanta 

de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind infiintarea Autoritatii 

Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii.

Salarizarea personalului ANCOM si celelalte drepturi de personal se stabilesc 

Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, prin negociere in cadrul contractului colectiv de munca la nivelul ANCOM si al 

contractului individual de munca, in limitele bugetului de venituri si cheltuieli, pre

actelor normative cu caracter general care vizeaza stabilirea drepturilor salariale colective sau 

individuale din sectorul bugetar nefiind aplicabile.  

Contractul colectiv de munca se incheie cel mai tarziu la data expirarii contractului

Salarizarea personalului ANCOM se stabilieste exclusiv in conditiile 

Codului muncii 

Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si

artizanatului a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 709 din 19 noiembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 305/2013 al ministrului Economiei privind 

completarea Procedurii de implementare a Programului nation

multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului, 

aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru intreprinderi 

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

rincipalele prevederi 

Pentru acordarea AFN se va constitui in cadrul OTIMMC o unitate de plata

continuare UP, al carei numar de persoane, atributii si responsabilitati vor fi stabilite prin 

decizia sefului OTIMMC. 

exemplar al dosarului de eliberare a AFN, aprobat de UPSEC, va fi depus spre plata la 

UP din cadrul OTIMMC. 

se face intr-o singura transa pentru toate activitatile. 

Virarea efectiva a sumei care constituie AFN se face de catre UP, pe baza decizi

OTIMMC, exprimata prin ordonantarea individuala, in contul ce cuprinde grupul de cifre 

50.70, deschis la unitatea Trezoreriei Statului in a carei raza teritoriala isi au sediul 

beneficiarii sau la care sunt luati in evidenta fiscala, in conditiile Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 146/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in 

conturile deschise la banci comerciale din Romania pentru operatorii economici care nu 

pot deschide conturi la Trezoreria Statului, in conditiile Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 146/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

situatia identificarii unor neconcordante in procesul de implementare al 

, DIPIMM din cadrul Departamentului si/sau OTIMMC poate r

OTIMMC nu poate acorda plata AFN partiala sau in avans. 

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. 705 din 18 noiembrie 2013 a fost publicata 

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 53/2013 pentru completarea art. 14 din Ordonanta 

de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind infiintarea Autoritatii 

Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii. 

si celelalte drepturi de personal se stabilesc exclusiv in 

, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, prin negociere in cadrul contractului colectiv de munca la nivelul ANCOM si al 

contractului individual de munca, in limitele bugetului de venituri si cheltuieli, prevederile 

actelor normative cu caracter general care vizeaza stabilirea drepturilor salariale colective sau 

se incheie cel mai tarziu la data expirarii contractului colectiv de 

Salarizarea personalului ANCOM se stabilieste exclusiv in conditiile 

Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si 

In Monitorul Oficial nr. 709 din 19 noiembrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Economiei privind 

completarea Procedurii de implementare a Programului national 

multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului, 

aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru intreprinderi 

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

se va constitui in cadrul OTIMMC o unitate de plata, denumita in 

continuare UP, al carei numar de persoane, atributii si responsabilitati vor fi stabilite prin 

, aprobat de UPSEC, va fi depus spre plata la 

se face de catre UP, pe baza deciziei sefului 

OTIMMC, exprimata prin ordonantarea individuala, in contul ce cuprinde grupul de cifre 

50.70, deschis la unitatea Trezoreriei Statului in a carei raza teritoriala isi au sediul 

le Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 146/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in 

conturile deschise la banci comerciale din Romania pentru operatorii economici care nu 

tiile Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 146/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

situatia identificarii unor neconcordante in procesul de implementare al 

, DIPIMM din cadrul Departamentului si/sau OTIMMC poate refuza plata 
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Principalele prevederi 
� Veteranii de razboi, vaduvele de razboi, precum si accidentatii de razboi in afara 

serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza actiunii mij

ale razboiului, beneficiaza in anul 2013 de un ajutor anual in cuantum de 265 

lei/persoana pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei 

termice pentru nevoi casnice.

Guvernul a aprobat cuantumul ajutorului anual pentru 

Regulamentul privind raspunderea disciplinara a personalului de 

specialitate juridica a fost modificat

Principalele prevederi 

� Membrii Comisiei de disciplina sunt numiti 

ministrului justitiei, cu posibilitatea reinnoirii mandatului

� In cuprinsul regulamentului, denumirea „Corpul de inspectie al ministrului justitiei“ se 

inlocuieste cu denumirea „

resurse umane si relatii cu Consiliul Superior al Magistraturii“ se inlocuiest

„Directia resurse umane

BNR a stabilit nivelul ratelor dobanzilor platite la 

rezervele minime obligatorii

Principalele prevederi

� Incepand cu perioada de aplicare 

la rezervele minime obligatorii constituite in lei este de 

platita la rezervele minime obligatorii constituite in euro este de 

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. 710 din 19 noiembrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 872/2013 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual 

pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si 

energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit vete

razboi si vaduvelor de razboi, precum si accidentatilor de razboi in 

afara serviciului ordonat. 

 
, vaduvele de razboi, precum si accidentatii de razboi in afara 

serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza actiunii mij

beneficiaza in anul 2013 de un ajutor anual in cuantum de 265 

pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei 

termice pentru nevoi casnice. 

Guvernul a aprobat cuantumul ajutorului anual pentru 

veteranii de razboi 

Regulamentul privind raspunderea disciplinara a personalului de 

specialitate juridica a fost modificat 

In Monitorul Oficial nr. 713 din 20 noiembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 3309/C/2013 al ministrului Justitiei pentru 

modificarea Regulamentului privind raspunderea disciplinara a 

personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si 

procurorilor din cadrul Ministerului Justitiei si al Institutului 

National de Criminologie, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei 

nr. 1.483/C/2006. 

Membrii Comisiei de disciplina sunt numiti pentru o perioada de 4 ani

ministrului justitiei, cu posibilitatea reinnoirii mandatului. 

In cuprinsul regulamentului, denumirea „Corpul de inspectie al ministrului justitiei“ se 

inlocuieste cu denumirea „Corpul de control al ministrului“, denumirea „Directia pentru 

resurse umane si relatii cu Consiliul Superior al Magistraturii“ se inlocuiest

Directia resurse umane“. 

BNR a stabilit nivelul ratelor dobanzilor platite la 

rezervele minime obligatorii 

In Monitorul Oficial nr. 704 din 18 noiembrie 2013 a fost 

publicata Circulara nr. 35/2013 a Bancii Nationale a Romaniei 

privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii 

constituite in lei si in euro incepand cu perioada de aplicare 24 

octombrie–23 noiembrie 2013. 

rincipalele prevederi 

Incepand cu perioada de aplicare 24 octombrie–23 noiembrie 2013, rata dobanzii platita 

la rezervele minime obligatorii constituite in lei este de 0,69% pe an

platita la rezervele minime obligatorii constituite in euro este de 0,38% pe an

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 710 din 19 noiembrie 2013 a fost publicata 

privind stabilirea cuantumului ajutorului anual 

pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si 

energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de 

razboi si vaduvelor de razboi, precum si accidentatilor de razboi in 

, vaduvele de razboi, precum si accidentatii de razboi in afara 

serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza actiunii mijloacelor de lupta 

beneficiaza in anul 2013 de un ajutor anual in cuantum de 265 

pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei 

Guvernul a aprobat cuantumul ajutorului anual pentru  

Regulamentul privind raspunderea disciplinara a personalului de 

In Monitorul Oficial nr. 713 din 20 noiembrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Justitiei pentru 

modificarea Regulamentului privind raspunderea disciplinara a 

personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si 

procurorilor din cadrul Ministerului Justitiei si al Institutului 

at prin Ordinul ministrului justitiei 

pentru o perioada de 4 ani, prin ordin al 

In cuprinsul regulamentului, denumirea „Corpul de inspectie al ministrului justitiei“ se 

“, denumirea „Directia pentru 

resurse umane si relatii cu Consiliul Superior al Magistraturii“ se inlocuieste cu denumirea 

BNR a stabilit nivelul ratelor dobanzilor platite la  

In Monitorul Oficial nr. 704 din 18 noiembrie 2013 a fost 

a Bancii Nationale a Romaniei 

privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii 

constituite in lei si in euro incepand cu perioada de aplicare 24 

, rata dobanzii platita 

0,69% pe an, iar rata dobanzii 

0,38% pe an. 
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 Principalele prevederi 

� Senatul constata ca aceasta propunere, care introduce o serie de noi prevederi fata de 

actuala reglementare in domeniul serviciilor de plata (Directiva 2007/64/CE), va contribui

consolidarea pietei interne a serviciilor de plata

� De asemenea, sustine crearea unui portal care sa serveasca drept punct unic de acces

informatiile cuprinse in registrele nationale ale institutiilor de plata autorizate la nivelul 

statelor membre si considera ca este oportuna aplicarea prevederilor privind securitatea 

retelelor si informatiei in cazul furnizorilor de serviciile plata c

atacurilor informatice. 

� In ceea ce priveste fondul documentului, in urma analizei realizate s

de vedere al claritatii terminologice, 

adecvat, in functie de context, termenii de identificare si autentificare, fie de a utiliza 

termenul de „identificare“ pentru a descrie procedura propusa la art. 4 pct. 21, respectiv 

procedura care permite prestatorului de servicii de plata sa verifice 

utilizator al unui instrument de plata specific

securitate personalizate sau verificarea documentelor de identitate personalizate.

� In urma examinarii documentului, membrii Comisiei pentru afaceri europene au constatat 

ca prezenta propunere respecta principiile subsidiaritatii si proportionalitatii

in unanimitate de voturi, 

 Senatul si-a exprimat opinia asupra propunerii de Directiva 

serviciile de plata in cadrul pietei interne

Propunerea de modificare a Directivei privind desfasurarea activitatii de 

asigurare respecta principiul subsidiaritatii

Principalele prevederi

� Senatul constata ca propunerea de Directiva

modificare a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate si desfasurarea activitatii 

de asigurare si de reasigurare (Solvabilitate II) in ceea ce priveste data de transpunere si 

data de aplicare, precu

respecta principiul subsidiaritatii

� Cu referire la principiul proportionalitatii

adoptarea termenului de 31 martie 2015, in loc de 31 ianuarie 2015, asa

directiva. 

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

 

 

In Monitorul Oficial nr. 714 din 20 noiembrie 2013 a fost publicata 

Hotararea nr. 66/2013 a Senatului cu privire la propunerea de 

Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind serviciile 

de plata in cadrul pietei interne, de modificare a directivelor 

2002/65/CE, 2013/36/UE si 2009/110/CE si de abrogare a Directivei 

2007/64/CE – COM (2013) 547 final. 

Senatul constata ca aceasta propunere, care introduce o serie de noi prevederi fata de 

actuala reglementare in domeniul serviciilor de plata (Directiva 2007/64/CE), va contribui

consolidarea pietei interne a serviciilor de plata.  

crearea unui portal care sa serveasca drept punct unic de acces

informatiile cuprinse in registrele nationale ale institutiilor de plata autorizate la nivelul 

statelor membre si considera ca este oportuna aplicarea prevederilor privind securitatea 

retelelor si informatiei in cazul furnizorilor de serviciile plata care sunt foarte des tinta 

In ceea ce priveste fondul documentului, in urma analizei realizate s-a constatat, din punctul 

de vedere al claritatii terminologice, examinarea oportunitatii fie de a defini si utiliza 

de context, termenii de identificare si autentificare, fie de a utiliza 

termenul de „identificare“ pentru a descrie procedura propusa la art. 4 pct. 21, respectiv 

procedura care permite prestatorului de servicii de plata sa verifice 

ator al unui instrument de plata specific, inclusiv utilizarea elementelor sale de 

securitate personalizate sau verificarea documentelor de identitate personalizate.

In urma examinarii documentului, membrii Comisiei pentru afaceri europene au constatat 

respecta principiile subsidiaritatii si proportionalitatii

in unanimitate de voturi, adoptarea unui raport de admitere. 

a exprimat opinia asupra propunerii de Directiva 

serviciile de plata in cadrul pietei interne 

Propunerea de modificare a Directivei privind desfasurarea activitatii de 

asigurare respecta principiul subsidiaritatii

In Monitorul Oficial nr. 714 din 20 noiembrie 2013 a fost publicata 

Hotararea nr. 67/2013 a Senatului cu privire la propunerea de 

Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a 

Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate si desfasurarea 

activitatii de asigurare si de reasigurare (Solvabilitate II) in ceea ce 

priveste data de transpunere si data de aplicare, precum si data de 

abrogare a anumitor directive – COM (2013) 680 final.

rincipalele prevederi 

propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de 

modificare a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate si desfasurarea activitatii 

de asigurare si de reasigurare (Solvabilitate II) in ceea ce priveste data de transpunere si 

data de aplicare, precum si data de abrogare a anumitor directive – COM (2013) 680 final 

respecta principiul subsidiaritatii. 

principiul proportionalitatii, Senatul Romaniei se pronunta pentru 

adoptarea termenului de 31 martie 2015, in loc de 31 ianuarie 2015, asa

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. 714 din 20 noiembrie 2013 a fost publicata 

ui cu privire la propunerea de 

Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind serviciile 

de plata in cadrul pietei interne, de modificare a directivelor 

2002/65/CE, 2013/36/UE si 2009/110/CE si de abrogare a Directivei 

Senatul constata ca aceasta propunere, care introduce o serie de noi prevederi fata de 

actuala reglementare in domeniul serviciilor de plata (Directiva 2007/64/CE), va contribui la 

crearea unui portal care sa serveasca drept punct unic de acces la 

informatiile cuprinse in registrele nationale ale institutiilor de plata autorizate la nivelul 

statelor membre si considera ca este oportuna aplicarea prevederilor privind securitatea 

are sunt foarte des tinta 

a constatat, din punctul 

fie de a defini si utiliza 

de context, termenii de identificare si autentificare, fie de a utiliza 

termenul de „identificare“ pentru a descrie procedura propusa la art. 4 pct. 21, respectiv 

procedura care permite prestatorului de servicii de plata sa verifice identitatea unui 

, inclusiv utilizarea elementelor sale de 

securitate personalizate sau verificarea documentelor de identitate personalizate. 

In urma examinarii documentului, membrii Comisiei pentru afaceri europene au constatat 

respecta principiile subsidiaritatii si proportionalitatii si au hotarat, 

a exprimat opinia asupra propunerii de Directiva privind 

 

Propunerea de modificare a Directivei privind desfasurarea activitatii de 

asigurare respecta principiul subsidiaritatii 

In Monitorul Oficial nr. 714 din 20 noiembrie 2013 a fost publicata 

a Senatului cu privire la propunerea de 

Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a 

Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate si desfasurarea 

activitatii de asigurare si de reasigurare (Solvabilitate II) in ceea ce 

ste data de transpunere si data de aplicare, precum si data de 

COM (2013) 680 final. 

a Parlamentului European si a Consiliului de 

modificare a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate si desfasurarea activitatii 

de asigurare si de reasigurare (Solvabilitate II) in ceea ce priveste data de transpunere si 

COM (2013) 680 final 

, Senatul Romaniei se pronunta pentru 

adoptarea termenului de 31 martie 2015, in loc de 31 ianuarie 2015, asa cum propune 
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Principalele prevederi 

� In contextul eforturilor Romaniei de 

al necesitatii adecvarii acestor eforturi in vederea adoptarii unei abordari bine planificate si 

sustenabile pe termen mediu si lung in 

educational se contureaza a fi unul fundamental pentru asigurarea succesului acestor 

demersuri. 

� Incepand cu anul 2007, in paralel cu 

Europeana a instituit MCV

Romania in vederea atingerii anumitor obiective de referinta specifice in domeniul reformei 

sistemului judiciar si al luptei impotriva coruptiei si care se materializeaza prin publicarea 

periodica a unor rapoarte de progres. 

� Initiativele aferente sectorului educational 

unor masuri suplimentare de prevenire si combatere a coruptiei, in special in cadrul 

administratiei locale si au mentionat pozitiv pa

Ministerului Educatiei Nationale in domeniul prevenirii coruptiei.

� Sectorul educational prezinta, alaturi de alte sectoare, o serie de vulnerabilitati la coruptie. 

Strategia nationala anticoruptie privind sect

pe perioada 2008-2010 situa educatia in lista sectoarelor vulnerabile.

�  Cu toate acestea, nu a existat o evaluare a nivelului coruptiei in cadrul sectorului 

educational comparativ cu alte sectoare ale admi

 MEN a aprobat Strategia anticoruptie in educatie

Colegiul Psihologilor din Romania a 

acoperirii costurilor de atestare

Principalele prevederi 

� Se aproba cotizatia anuala si nivelul taxelor

a altor servicii prestate de catre Colegiul Psihologilor din Romania, dupa cum urmeaza:

• taxa pentru analizarea dosarului

obtinerea atestatului de libera practica intr

• taxa pentru analizarea dosarului si organizarea interviului/examenului

obtinerea atestatului de l

solicitantul care face dovada incadrarii intr

politici sau absolventi care solicita atestarea, in termenul de maximum 6 luni de la 

data promovarii examenului de lice

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

 

In contextul eforturilor Romaniei de prevenire si combatere a coruptiei 

al necesitatii adecvarii acestor eforturi in vederea adoptarii unei abordari bine planificate si 

sustenabile pe termen mediu si lung in domeniul prevenirii coruptiei, rolul sectorului 

educational se contureaza a fi unul fundamental pentru asigurarea succesului acestor 

Incepand cu anul 2007, in paralel cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana

MCV, mecanism ce vizeaza monitorizarea progreselor realizate de 

Romania in vederea atingerii anumitor obiective de referinta specifice in domeniul reformei 

sistemului judiciar si al luptei impotriva coruptiei si care se materializeaza prin publicarea 

a unor rapoarte de progres.  

Initiativele aferente sectorului educational se incadreaza in Conditionalitatea 4 

unor masuri suplimentare de prevenire si combatere a coruptiei, in special in cadrul 

administratiei locale si au mentionat pozitiv pana in prezent unele initiative si proiecte ale 

Ministerului Educatiei Nationale in domeniul prevenirii coruptiei. 

prezinta, alaturi de alte sectoare, o serie de vulnerabilitati la coruptie. 

Strategia nationala anticoruptie privind sectoarele vulnerabile si administratia publica locala 

2010 situa educatia in lista sectoarelor vulnerabile. 

nu a existat o evaluare a nivelului coruptiei in cadrul sectorului 

comparativ cu alte sectoare ale administratiei publice din Romania.

a aprobat Strategia anticoruptie in educatie

In Monitorul Oficial nr. 714 din 20 noiembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 5144/2013 al ministrului Educatiei Nationale privind 

aprobarea Strategiei anticoruptie in educatie. 

Colegiul Psihologilor din Romania a aprobat nivelul taxelor necesare 

acoperirii costurilor de atestare 

In Monitorul Oficial nr. 714 din 20 noiembrie 2013 a fost 

publicata Hotararea nr. 2/2013 a Colegiului Psihologilor din 

Romania privind aprobarea cotizatiei anuale si a nivelului taxelor 

necesare acoperirii costurilor de atestare si a altor servicii 

prestate de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

 

cotizatia anuala si nivelul taxelor necesare acoperirii costurilor de atestare si 

a altor servicii prestate de catre Colegiul Psihologilor din Romania, dupa cum urmeaza:

taxa pentru analizarea dosarului si organizarea interviului/examenului, pentru 

obtinerea atestatului de libera practica intr-o specialitate – 300 lei

taxa pentru analizarea dosarului si organizarea interviului/examenului

obtinerea atestatului de libera practica intr-o specialitate, depus de catre 

care face dovada incadrarii intr-un grad de handicap, fosti detinuti 

politici sau absolventi care solicita atestarea, in termenul de maximum 6 luni de la 

data promovarii examenului de licenta – 150 lei. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

prevenire si combatere a coruptiei din ultimii ani, dar si 

al necesitatii adecvarii acestor eforturi in vederea adoptarii unei abordari bine planificate si 

domeniul prevenirii coruptiei, rolul sectorului 

educational se contureaza a fi unul fundamental pentru asigurarea succesului acestor 

aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, Comisia 

mecanism ce vizeaza monitorizarea progreselor realizate de 

Romania in vederea atingerii anumitor obiective de referinta specifice in domeniul reformei 

sistemului judiciar si al luptei impotriva coruptiei si care se materializeaza prin publicarea 

se incadreaza in Conditionalitatea 4 – Adoptarea 

unor masuri suplimentare de prevenire si combatere a coruptiei, in special in cadrul 

na in prezent unele initiative si proiecte ale 

prezinta, alaturi de alte sectoare, o serie de vulnerabilitati la coruptie. 

oarele vulnerabile si administratia publica locala 

nu a existat o evaluare a nivelului coruptiei in cadrul sectorului 

nistratiei publice din Romania. 

a aprobat Strategia anticoruptie in educatie 

In Monitorul Oficial nr. 714 din 20 noiembrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Educatiei Nationale privind 

aprobat nivelul taxelor necesare 

In Monitorul Oficial nr. 714 din 20 noiembrie 2013 a fost 

a Colegiului Psihologilor din 

Romania privind aprobarea cotizatiei anuale si a nivelului taxelor 

necesare acoperirii costurilor de atestare si a altor servicii 

prestate de catre Colegiul Psihologilor din Romania. 

necesare acoperirii costurilor de atestare si 

a altor servicii prestate de catre Colegiul Psihologilor din Romania, dupa cum urmeaza: 

si organizarea interviului/examenului, pentru 

300 lei; 

taxa pentru analizarea dosarului si organizarea interviului/examenului, pentru 

o specialitate, depus de catre 

un grad de handicap, fosti detinuti 

politici sau absolventi care solicita atestarea, in termenul de maximum 6 luni de la 



 

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

 

       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

            

 

 

  

 

 

         

 

Principalele prevederi 

� Dovada inregistrarii si autorizarii formei de exercitare a profesiei de 

libera practica o constituie certificatul de inregistrare insotit de anexa, eliberate prin 

hotararea Comitetului director, care vor cuprinde: denumirea completa, sediul profesional, 

punctele de lucru, specialitatile pentru care sunt in

codul de inregistrare al formei independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept 

de libera practica. 

� Prestarea serviciilor psihologice

respectarea conditiilor de spatiu, dotare tehnica si metodologica, precum si de competenta 

profesionala, potrivit actelor normative in vigoare. 

 Exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica in sectorul 

A fost adoptat Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de 

Principalele prevederi 

� Codul deontologic al profesiei de psiholog

acord cu dispozitiile Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, care a fost adoptata la 

10 decembrie 1948, prin Rezolutia 217 A in cadrul celei de a III

Generale a Organizatiei Natiunilo

republicata. Orice prevedere a acestuia se interpreteaza in spiritul si litera celor doua 

acte fundamentale. 

� Profesia de psiholog cu drept de libera practica

carui statut in Romania este reglementat prin Legea nr. 213/2004 privind exercitarea 

profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea 

Colegiului Psihologilor din Romania.

� Psihologii sunt singurii furnizori de servicii ps

catre Parlamentul Romaniei. 

� Serviciile psihologice sunt parte integranta a serviciilor de sanatate

cetatenilor la acestea este garantat prin Constitutia Romaniei, republicata, si conventiile 

internationale in care Romania este parte semnatara

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

 

 

In Monitorul Oficial nr. 714 din 20 noiembrie 2013 a fost publicata 

Hotararea nr. 4/2013 a Colegiului Psihologilor din Romania pentru 

modificarea Hotararii Comitetului director al Colegiului Psihologilor 

din Romania nr. 1/2006 privind constituirea, declararea, 

inregistrarea si functionarea cabinetelor individuale, cabinetelor 

asociate, societatilor civile profesionale de psihologie, precum si 

exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica in 

sectorul public sau privat, in regim salarial. 

inregistrarii si autorizarii formei de exercitare a profesiei de psiholog

libera practica o constituie certificatul de inregistrare insotit de anexa, eliberate prin 

hotararea Comitetului director, care vor cuprinde: denumirea completa, sediul profesional, 

punctele de lucru, specialitatile pentru care sunt indeplinite conditiile de functionare si 

codul de inregistrare al formei independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept 

Prestarea serviciilor psihologice in cadrul unei structuri de psihologie este conditionata de 

conditiilor de spatiu, dotare tehnica si metodologica, precum si de competenta 

profesionala, potrivit actelor normative in vigoare.  

Exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica in sectorul 

public sau privat 

A fost adoptat Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de 

libera practica 

In Monitorul Oficial nr. 715 din 20 noiembrie 2013 a fost 

publicata Hotararea nr. 4CN/2013 a Colegiului Psihologilor din 

Romania pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de 

psiholog cu drept de libera practica si a Codului de procedura 

disciplinara. 

Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica este elaborat in 

acord cu dispozitiile Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, care a fost adoptata la 

10 decembrie 1948, prin Rezolutia 217 A in cadrul celei de a III-a sesiuni a Adunarii 

Generale a Organizatiei Natiunilor Unite si cu prevederile Constitutiei Romaniei, 

republicata. Orice prevedere a acestuia se interpreteaza in spiritul si litera celor doua 

Profesia de psiholog cu drept de libera practica este o profesie libera si independenta, a 

tatut in Romania este reglementat prin Legea nr. 213/2004 privind exercitarea 

profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea 

Colegiului Psihologilor din Romania. 

Psihologii sunt singurii furnizori de servicii psihologice in conditiile stabilite prin lege de 

catre Parlamentul Romaniei.  

Serviciile psihologice sunt parte integranta a serviciilor de sanatate

cetatenilor la acestea este garantat prin Constitutia Romaniei, republicata, si conventiile 

rnationale in care Romania este parte semnatara.  

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. 714 din 20 noiembrie 2013 a fost publicata 

Romania pentru 

modificarea Hotararii Comitetului director al Colegiului Psihologilor 

din Romania nr. 1/2006 privind constituirea, declararea, 

inregistrarea si functionarea cabinetelor individuale, cabinetelor 

sihologie, precum si 

exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica in 

psiholog cu drept de 

libera practica o constituie certificatul de inregistrare insotit de anexa, eliberate prin 

hotararea Comitetului director, care vor cuprinde: denumirea completa, sediul profesional, 

deplinite conditiile de functionare si 

codul de inregistrare al formei independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept 

in cadrul unei structuri de psihologie este conditionata de 

conditiilor de spatiu, dotare tehnica si metodologica, precum si de competenta 

Exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica in sectorul 

A fost adoptat Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de 

In Monitorul Oficial nr. 715 din 20 noiembrie 2013 a fost 

a Colegiului Psihologilor din 

Romania pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de 

psiholog cu drept de libera practica si a Codului de procedura 

cu drept de libera practica este elaborat in 

acord cu dispozitiile Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, care a fost adoptata la 

a sesiuni a Adunarii 

r Unite si cu prevederile Constitutiei Romaniei, 

republicata. Orice prevedere a acestuia se interpreteaza in spiritul si litera celor doua 

este o profesie libera si independenta, a 

tatut in Romania este reglementat prin Legea nr. 213/2004 privind exercitarea 

profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea 

in conditiile stabilite prin lege de 

Serviciile psihologice sunt parte integranta a serviciilor de sanatate, iar accesul 

cetatenilor la acestea este garantat prin Constitutia Romaniei, republicata, si conventiile 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 
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 Principalele prevederi 

� Pentru persoanele desemnate in anumite functii in cadrul unui asigurator care la data 

aparitiei prezentelor norme sunt angajate la un asigurator, indiferent de functia pe care o 

ocupa, perioada maxima de conformare este pana la data de 30 septembrie 2014 

 ASF a adus modificari Normelor privind autorizarea si functionarea 

A fost infiintat Comitetul interministerial pentru monitorizarea punerii 

in aplicare a Legii privind re

Principalele prevederi 

� Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii se infiinteaza 

pentru monitorizarea si sprijinirea punerii in aplicare a Legii nr. 165/2013

pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate 

in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, denumit

� Comitetul are ca obiectiv principal 

astfel incat, in situatia aparitiei unor disfunctionalitati sau a unor intarzieri, sa propuna cu 

celeritate toate masurile necesare 

� Comitetul este condus de 

Proprietatilor. 

� Comitetul este alcatuit din reprezentanti, la nivel de secretar de stat, ai autoritatilor publice 

prevazute in anexa care face parte 

catre conducatorii entitatilor respective.

� Comitetul se va intruni in sedinte periodice

extraordinare, ori de cate ori este necesar.

� Initiativa convocarii Comitetului

Proprietatilor. Orice membru al Comitetului poate solicita Autoritatii Nationale pentru

Restituirea Proprietatilor convocarea Comitetului.

� Secretariatul Comitetului

Proprietatilor. 

� In termen de 7 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei decizii, 

regulament de organizare si functionare.

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. 715 din 20 noiembrie 2013 a fost publicata 

Norma nr. 15/2013 a Autoritatii de Supraveghere Financiara pentru 

modificarea art. 29 alin. (2) din Normele privind autorizarea si 

functionarea asiguratorilor, puse in aplicare prin Ordinul 

presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 16/2012.

Pentru persoanele desemnate in anumite functii in cadrul unui asigurator care la data 

aparitiei prezentelor norme sunt angajate la un asigurator, indiferent de functia pe care o 

perioada maxima de conformare este pana la data de 30 septembrie 2014 

ASF a adus modificari Normelor privind autorizarea si functionarea 

asiguratorilor 

A fost infiintat Comitetul interministerial pentru monitorizarea punerii 

in aplicare a Legii privind restituirea proprietatilor

In Monitorul Oficial nr. 717 din 21 noiembrie 2013 a fost 

publicata Decizia nr. 469/2013 a Prim-Ministrului privind 

infiintarea Comitetului interministerial pentru monitorizarea si 

sprijinirea punerii in aplicare a Legii nr. 165/2013 privind masurile 

pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin 

echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada 

regimului comunist in Romania. 

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii se infiinteaza Comitetul interministerial 

pentru monitorizarea si sprijinirea punerii in aplicare a Legii nr. 165/2013

pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate 

in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, denumit in continuare Comitetul.

Comitetul are ca obiectiv principal monitorizarea si sprijinirea aplicarii Legii nr. 165/2013

astfel incat, in situatia aparitiei unor disfunctionalitati sau a unor intarzieri, sa propuna cu 

celeritate toate masurile necesare pentru corectarea acestora. 

Comitetul este condus de presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea 

Comitetul este alcatuit din reprezentanti, la nivel de secretar de stat, ai autoritatilor publice 

prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta decizie, desemnati in acest sens de 

catre conducatorii entitatilor respective. 

Comitetul se va intruni in sedinte periodice, cel putin o data la doua luni sau in sedinte 

extraordinare, ori de cate ori este necesar. 

arii Comitetului apartine Autoritatii Nationale pentru Restituirea 

Proprietatilor. Orice membru al Comitetului poate solicita Autoritatii Nationale pentru

Restituirea Proprietatilor convocarea Comitetului. 

Secretariatul Comitetului este asigurat de Autoritatea Nationala pentru Restituirea 

In termen de 7 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei decizii, Comitetul aproba propriul 

de organizare si functionare. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 715 din 20 noiembrie 2013 a fost publicata 

a Autoritatii de Supraveghere Financiara pentru 

modificarea art. 29 alin. (2) din Normele privind autorizarea si 

e prin Ordinul 

presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 16/2012. 

Pentru persoanele desemnate in anumite functii in cadrul unui asigurator care la data 

aparitiei prezentelor norme sunt angajate la un asigurator, indiferent de functia pe care o 

perioada maxima de conformare este pana la data de 30 septembrie 2014 inclusiv. 

ASF a adus modificari Normelor privind autorizarea si functionarea 

A fost infiintat Comitetul interministerial pentru monitorizarea punerii 

stituirea proprietatilor 

In Monitorul Oficial nr. 717 din 21 noiembrie 2013 a fost 

Ministrului privind 

infiintarea Comitetului interministerial pentru monitorizarea si 

sprijinirea punerii in aplicare a Legii nr. 165/2013 privind masurile 

u finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin 

echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada 

Comitetul interministerial 

pentru monitorizarea si sprijinirea punerii in aplicare a Legii nr. 165/2013 privind masurile 

pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate 

in continuare Comitetul. 

monitorizarea si sprijinirea aplicarii Legii nr. 165/2013, 

astfel incat, in situatia aparitiei unor disfunctionalitati sau a unor intarzieri, sa propuna cu 

presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea 

Comitetul este alcatuit din reprezentanti, la nivel de secretar de stat, ai autoritatilor publice 

integranta din prezenta decizie, desemnati in acest sens de 

, cel putin o data la doua luni sau in sedinte 

apartine Autoritatii Nationale pentru Restituirea 

Proprietatilor. Orice membru al Comitetului poate solicita Autoritatii Nationale pentru 

atea Nationala pentru Restituirea 

Comitetul aproba propriul 
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Principalele prevederi 

� Prezentul act instituie o 

Schema de ajutor de stat regional privind eficienta energetica, prin care se urmaresc 

promovarea coeziunii economice si sociale intre Romania, Uniunea Europeana si Spatiul 

Economic European si imbunatatirea calitatii vietii locuitorilo

durabile si a investitiilor in regiunile din Romania. 

� In conformitate cu Harta nationala a ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2007

2013, intreg teritoriul Romaniei este eligibil pentru ajutor de stat regional potri

art. 107 alin. (3) lit. (a) din Tratatul de in

� Acordarea ajutoarelor de stat pentru investitii

cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prevazute in Regulamentul (CE) nr. 800/2008 

al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu 

piata comuna in aplicare

categorii de ajutoare). 

� Prezenta schema este elaborata in conformitate cu urmatoarele:

• Memorandumul de intelegere pentru mecanismul financiar al Spatiului Economic 

European; 

• Harta nationala a ajutoarelor de stat regionale

• Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana

Ministerul Economiei a aprobat Schema de ajutor de stat regional 

pentru "Programul eficienta energetica"

MFP a aprobat Decizia Comisiei 

Principalele prevederi 

� In scopul aplicarii unitare a prevederilor art. 137 alin. (1) lit. a) din Legea nr.

Codul fiscal si ale pct. 18 alin. (1) lit. a) si b) din titlu VI din Normele metodologice 

a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

2009: 

• suma subventiei depinde de volumul bunurilor livrate

cand suma totala a subventiei acordate in cursul unei perioade

care acorda subventia creste sau scade direct proportional cu numarul de unitati de 

masura subventionate, subventia fiind acordata pe fiecare unitate de masura 

subventionata; 

• se considera ca 

activitatii atunci cand beneficiarul subventiei cunoaste inainte de prestarea 

serviciilor/livrarea bunurilor suma absoluta sau procentuala a subventiei care va fi 

acordata pe fiecare unitate de m

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

 

 

In Monitorul Oficial nr. 719 din 22 noiembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 2161/2013 al ministrului Economiei privind aprobarea 

Schemei de ajutor de stat regional pentru „Finantarea proiectelor din 

Programul eficienta energetica din cadrul Mecanismului financiar al 

Spatiului Economic European 2009–2014“. 

Prezentul act instituie o schema de ajutor de stat regional pentru 

Schema de ajutor de stat regional privind eficienta energetica, prin care se urmaresc 

promovarea coeziunii economice si sociale intre Romania, Uniunea Europeana si Spatiul 

Economic European si imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor prin promovarea dezvoltarii 

durabile si a investitiilor in regiunile din Romania.  

Harta nationala a ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2007

intreg teritoriul Romaniei este eligibil pentru ajutor de stat regional potri

art. 107 alin. (3) lit. (a) din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene. 

Acordarea ajutoarelor de stat pentru investitii in cadrul prezentei scheme se va face numai 

cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prevazute in Regulamentul (CE) nr. 800/2008 

al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu 

piata comuna in aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe 

Prezenta schema este elaborata in conformitate cu urmatoarele: 

Memorandumul de intelegere pentru mecanismul financiar al Spatiului Economic 

ala a ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2007

Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana. 

Ministerul Economiei a aprobat Schema de ajutor de stat regional 

pentru "Programul eficienta energetica" 

MFP a aprobat Decizia Comisiei fiscale centrale privind subventiile

In Monitorul Oficial nr. 720 din 22 noiembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 1877/2013 al ministrului Finantelor Publice privind 

aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 4/2013.

 

In scopul aplicarii unitare a prevederilor art. 137 alin. (1) lit. a) din Legea nr.

si ale pct. 18 alin. (1) lit. a) si b) din titlu VI din Normele metodologice 

571/2003 privind Codul fiscal, in vigoare in perioada 1 ianuarie 2007

suma subventiei depinde de volumul bunurilor livrate/serviciilor prestate atunci 

cand suma totala a subventiei acordate in cursul unei perioade

care acorda subventia creste sau scade direct proportional cu numarul de unitati de 

masura subventionate, subventia fiind acordata pe fiecare unitate de masura 

 

se considera ca suma subventiei poate fi determinata inainte de desfasurarea 

atunci cand beneficiarul subventiei cunoaste inainte de prestarea 

serviciilor/livrarea bunurilor suma absoluta sau procentuala a subventiei care va fi 

acordata pe fiecare unitate de masura subventionata. 

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

10 

In Monitorul Oficial nr. 719 din 22 noiembrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Economiei privind aprobarea 

ei de ajutor de stat regional pentru „Finantarea proiectelor din 

Programul eficienta energetica din cadrul Mecanismului financiar al 

schema de ajutor de stat regional pentru investitii, denumita 

Schema de ajutor de stat regional privind eficienta energetica, prin care se urmaresc 

promovarea coeziunii economice si sociale intre Romania, Uniunea Europeana si Spatiul 

r prin promovarea dezvoltarii 

Harta nationala a ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2007–

intreg teritoriul Romaniei este eligibil pentru ajutor de stat regional potrivit prevederilor 

 

in cadrul prezentei scheme se va face numai 

cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prevazute in Regulamentul (CE) nr. 800/2008 

al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu 

a articolelor 87 si 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe 

Memorandumul de intelegere pentru mecanismul financiar al Spatiului Economic 

pentru perioada 2007–2013; 

Ministerul Economiei a aprobat Schema de ajutor de stat regional 

fiscale centrale privind subventiile 

In Monitorul Oficial nr. 720 din 22 noiembrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Finantelor Publice privind 

aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 4/2013. 

In scopul aplicarii unitare a prevederilor art. 137 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind 

si ale pct. 18 alin. (1) lit. a) si b) din titlu VI din Normele metodologice de aplicare 

in vigoare in perioada 1 ianuarie 2007–31 decembrie 

/serviciilor prestate atunci 

cand suma totala a subventiei acordate in cursul unei perioade stabilite de persoana 

care acorda subventia creste sau scade direct proportional cu numarul de unitati de 

masura subventionate, subventia fiind acordata pe fiecare unitate de masura 

suma subventiei poate fi determinata inainte de desfasurarea 

atunci cand beneficiarul subventiei cunoaste inainte de prestarea 

serviciilor/livrarea bunurilor suma absoluta sau procentuala a subventiei care va fi 
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  Asigurarea necesarului de finantare al Autoritatilor de management

Principalele prevederi 

� In cazul in care necesarul de finantare

cereri de rambursare/fonduri, cat si cereri de prefinantare, Autoritatile de management au 

obligatia transmiterii catre Autoritatea de certificare si plata a acestor cereri, simultan, 

pe data de 10 a lunii pentru care se solicita finantarea, precum si a situatiilor cererilor de 

rambursare/prefinantare ale beneficiarilor autorizate la plata de catre Autorita

management si cererilor de plata ale beneficiarilor inregistrate

management. 

� Autoritatile de management

beneficiari in ordinea cronologica a primirii si a

� Din fondurile primite de la Uniunea Europeana

Autoritatea de certificare si plata asigura efectuarea urmatoarelor operatiuni:

• virarea la bugetul de stat

prevederilor Ordinului viceprim

ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor art. 14

Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si 

utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta;

• reintregirea sumei de 83.154.240,54 lei

de urgenta a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2013; 

• transferarea in conturile Autoritatilor de management

restituirii prevazute la art. 13 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 

5/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza solicitarilor primite de la 

ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management;

• reintregirea sumelor alocate temporar din venituri din privatizare

contul curent general al Trezoreriei Statului si in contul curent in valuta al Ministerului 

Finantelor Publice deschis la Banca Nationala a Romaniei;

• reintregirea in contul 54.01.03.00

prefinantari si fonduri in cazul in

instrumente structurale» a sumelor utilizate in cazul indisponibilitatii temporare a 

fondurilor din instrumente structurale;

• transferarea in conturile Autoritatilor de management

cererilor de rambursare/fonduri/prefinantare/plata, in limita sumelor autorizate la 

plata de catre Autoritatile de management, pe baza solic

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

Asigurarea necesarului de finantare al Autoritatilor de management

necesarul de finantare solicitat de Autoritatile de management

cereri de rambursare/fonduri, cat si cereri de prefinantare, Autoritatile de management au 

terii catre Autoritatea de certificare si plata a acestor cereri, simultan, 

pentru care se solicita finantarea, precum si a situatiilor cererilor de 

rambursare/prefinantare ale beneficiarilor autorizate la plata de catre Autorita

management si cererilor de plata ale beneficiarilor inregistrate 

Autoritatile de management onoreaza cererile de prefinantare/plata/rambursare catre 

beneficiari in ordinea cronologica a primirii si autorizarii la plata a acestora.

fondurile primite de la Uniunea Europeana pentru fiecare program operational, 

Autoritatea de certificare si plata asigura efectuarea urmatoarelor operatiuni:

virarea la bugetul de stat a sumelor primite suplimentar de Romania, conform 

prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al 

ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor art. 141din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si 

utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta; 

reintregirea sumei de 83.154.240,54 lei, conform prevederilor art. 30 din Ordonanta 

nta a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

transferarea in conturile Autoritatilor de management a sumelor necesare efectuarii 

restituirii prevazute la art. 13 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 

5/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza solicitarilor primite de la 

ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management;

reintregirea sumelor alocate temporar din venituri din privatizare

nt general al Trezoreriei Statului si in contul curent in valuta al Ministerului 

Finantelor Publice deschis la Banca Nationala a Romaniei; 

reintregirea in contul 54.01.03.00 «Disponibil de la bugetul de stat reprezentand 

prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor din 

instrumente structurale» a sumelor utilizate in cazul indisponibilitatii temporare a 

fondurilor din instrumente structurale; 

transferarea in conturile Autoritatilor de management a sumelor necesare onorarii 

ilor de rambursare/fonduri/prefinantare/plata, in limita sumelor autorizate la 

plata de catre Autoritatile de management, pe baza solicitarilor primite de la acestea.

In Monitorul Oficial nr. 721 din 22 noiembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 1869/1227/2013 al ministrului Finantelor Publice si al 

ministrului Fondurilor Europene pentru modificarea Ordinului 

viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului 

fondurilor europene nr. 326/94/2013 privind asigurarea 

necesarului de finantare al Autoritatilor de management.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Asigurarea necesarului de finantare al Autoritatilor de management 

Autoritatile de management cuprinde atat 

cereri de rambursare/fonduri, cat si cereri de prefinantare, Autoritatile de management au 

terii catre Autoritatea de certificare si plata a acestor cereri, simultan, pana 

pentru care se solicita finantarea, precum si a situatiilor cererilor de 

rambursare/prefinantare ale beneficiarilor autorizate la plata de catre Autoritatile de 

 la Autoritatile de 

onoreaza cererile de prefinantare/plata/rambursare catre 

a a acestora. 

pentru fiecare program operational, 

Autoritatea de certificare si plata asigura efectuarea urmatoarelor operatiuni: 

a sumelor primite suplimentar de Romania, conform 

ministrului, ministrul finantelor publice, si al 

ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012 pentru aprobarea Normelor 

1din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si 

, conform prevederilor art. 30 din Ordonanta 

nta a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

a sumelor necesare efectuarii 

restituirii prevazute la art. 13 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 

5/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza solicitarilor primite de la 

ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management; 

reintregirea sumelor alocate temporar din venituri din privatizare inregistrate in 

nt general al Trezoreriei Statului si in contul curent in valuta al Ministerului 

«Disponibil de la bugetul de stat reprezentand 

disponibilitatii temporare a fondurilor din 

instrumente structurale» a sumelor utilizate in cazul indisponibilitatii temporare a 

a sumelor necesare onorarii 

ilor de rambursare/fonduri/prefinantare/plata, in limita sumelor autorizate la 

itarilor primite de la acestea. 

n 22 noiembrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Finantelor Publice si al 

ministrului Fondurilor Europene pentru modificarea Ordinului 

ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului 

fondurilor europene nr. 326/94/2013 privind asigurarea 

utoritatilor de management. 
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Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului de schimbare a 

sediilor birourilor notariale a fost aprobat

Principalele prevederi 

� Institutul Notarial Roman

Nationale a Notarilor Publici, 

conditiile Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr

modificarile ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii 

notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.333/C/2013, precum si 

ale prezentului regulament.

� Schimbarea sediului biroului notarului public

localitate din circumscriptia aceleiasi judecatorii sau din circumscriptia altei judecatorii se face 

prin concurs la nivel national pe posturile vacante destinate schimbarilor 

in ordinul de actualizare. 

� In cazul in care pentru 

schimbarea sediului biroului notarial se va face la cererea notarului public, fara a sustine 

proba scrisa de practica nota

� Data concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale se va stabili de Biroul executiv al 

Consiliului Uniunii. 

� Data desfasurarii concursului, lista cuprinzand candidatii inscrisi, precum si lista tuturor 

posturilor vacante destinate schimbar

Institutului, a Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, denumita in continuare 

Uniunea, si a Camerelor Notarilor Publici, denumite in continuare Camere.

� Data desfasurarii concursului

sedii se afiseaza la sediul Institutului si al tuturor Camerelor, la loc vizibil si accesibil publicului, 

cu cel putin 30 de zile inainte de data sustinerii concursului, intocmindu

proces-verbal. 

� Concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale

notariala, cu durata de 3 ore.

Procedura de inscriere 

� Sub sanctiunea decaderii, cu 

notarul public va depune la Camera in circumscriptia careia se afla postul pentru care 

candideaza cererea de inscriere la concurs

ordinului de numire in functia de notar public. In 

mentiona in mod obligatoriu, sub sanctiunea respingerii acesteia, localitatea in care se afla 

postul vacant prevazut in ordinul de actualizare pentru care isi exprima optiunea candidatul.

� Pentru verificarea conditiilor

concurs, Colegiul director al Camerei va constitui o comisie formata din 3 membri ai Colegiului 

director. In termen de 48 de ore

inscriere la concurs, comisia va intocmi un proces

cererilor, numarul si data inregistrarii acestora, numele candidatilor, rezultatul verificarii 

cererilor de inscriere si a documentelor anexate si, dupa caz, motivele care

respingerii. 

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

 

Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului de schimbare a 

sediilor birourilor notariale a fost aprobat

In Monitorul Oficial nr. 720 din 22 noiembrie 2013 a fost publicata 

Hotararea nr. 95/2013 a Uniunii Nationale a Notarilor Publici din 

Romania pentru aprobarea Regulamentului de organizare si 

desfasurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor 

notariale. 

Institutul Notarial Roman organizeaza, de regula, anual, la solicitarea Consiliului Uniunii 

ublici, concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale

conditiile Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata, cu 

modificarile ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii 

notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.333/C/2013, precum si 

ale prezentului regulament. 

ea sediului biroului notarului public din localitatea in care este numit intr

localitate din circumscriptia aceleiasi judecatorii sau din circumscriptia altei judecatorii se face 

prin concurs la nivel national pe posturile vacante destinate schimbarilor 

 

In cazul in care pentru postul vacant cu aceasta destinatie exista un singur candidat

schimbarea sediului biroului notarial se va face la cererea notarului public, fara a sustine 

proba scrisa de practica notariala. 

de schimbare a sediilor birourilor notariale se va stabili de Biroul executiv al 

Data desfasurarii concursului, lista cuprinzand candidatii inscrisi, precum si lista tuturor 

posturilor vacante destinate schimbarilor de sedii se publica pe pagina de internet a 

, a Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, denumita in continuare 

Uniunea, si a Camerelor Notarilor Publici, denumite in continuare Camere.

Data desfasurarii concursului si lista tuturor posturilor vacante destinate schimbarilor de 

sedii se afiseaza la sediul Institutului si al tuturor Camerelor, la loc vizibil si accesibil publicului, 

cu cel putin 30 de zile inainte de data sustinerii concursului, intocmindu

Concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale consta intr-o proba scrisa de practica 

notariala, cu durata de 3 ore. 

Sub sanctiunea decaderii, cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de data concursului, 

notarul public va depune la Camera in circumscriptia careia se afla postul pentru care 

cererea de inscriere la concurs, prevazuta in anexa nr. 1, insotita de copia 

ordinului de numire in functia de notar public. In cererea de inscriere la concurs se va 

mentiona in mod obligatoriu, sub sanctiunea respingerii acesteia, localitatea in care se afla 

postul vacant prevazut in ordinul de actualizare pentru care isi exprima optiunea candidatul.

verificarea conditiilor care trebuie indeplinite de candidati pentru a putea participa la 

concurs, Colegiul director al Camerei va constitui o comisie formata din 3 membri ai Colegiului 

termen de 48 de ore de la implinirea termenului de depunere a cererilor de 

iere la concurs, comisia va intocmi un proces-verbal in care se vor consemna numarul 

cererilor, numarul si data inregistrarii acestora, numele candidatilor, rezultatul verificarii 

cererilor de inscriere si a documentelor anexate si, dupa caz, motivele care
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Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului de schimbare a 

sediilor birourilor notariale a fost aprobat 

In Monitorul Oficial nr. 720 din 22 noiembrie 2013 a fost publicata 

a Uniunii Nationale a Notarilor Publici din 

Romania pentru aprobarea Regulamentului de organizare si 

imbare a sediilor birourilor 

organizeaza, de regula, anual, la solicitarea Consiliului Uniunii 

concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale, in 

. 36/1995, republicata, cu 

modificarile ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii 

notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.333/C/2013, precum si 

din localitatea in care este numit intr-o 

localitate din circumscriptia aceleiasi judecatorii sau din circumscriptia altei judecatorii se face 

prin concurs la nivel national pe posturile vacante destinate schimbarilor de sedii, prevazute 

postul vacant cu aceasta destinatie exista un singur candidat, 

schimbarea sediului biroului notarial se va face la cererea notarului public, fara a sustine 

de schimbare a sediilor birourilor notariale se va stabili de Biroul executiv al 

Data desfasurarii concursului, lista cuprinzand candidatii inscrisi, precum si lista tuturor 

pagina de internet a 

, a Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, denumita in continuare 

Uniunea, si a Camerelor Notarilor Publici, denumite in continuare Camere. 

ror posturilor vacante destinate schimbarilor de 

sedii se afiseaza la sediul Institutului si al tuturor Camerelor, la loc vizibil si accesibil publicului, 

cu cel putin 30 de zile inainte de data sustinerii concursului, intocmindu-se in acest sens un 

o proba scrisa de practica 

inainte de data concursului, 

notarul public va depune la Camera in circumscriptia careia se afla postul pentru care 

, prevazuta in anexa nr. 1, insotita de copia 

cererea de inscriere la concurs se va 

mentiona in mod obligatoriu, sub sanctiunea respingerii acesteia, localitatea in care se afla 

postul vacant prevazut in ordinul de actualizare pentru care isi exprima optiunea candidatul. 

pentru a putea participa la 

concurs, Colegiul director al Camerei va constitui o comisie formata din 3 membri ai Colegiului 

de la implinirea termenului de depunere a cererilor de 

verbal in care se vor consemna numarul 

cererilor, numarul si data inregistrarii acestora, numele candidatilor, rezultatul verificarii 

cererilor de inscriere si a documentelor anexate si, dupa caz, motivele care au stat la baza 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  

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

drepturilor persoanelor cu handicap 

 

� Proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localitatilor 

nr. 101/2006 

 

� Proiect de lege privind unele masuri pentru stimularea comasarii terenurilor agricole 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii petrolului nr. 238/2004 

 

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

domeniul sanatatii 

 

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 407/2006 – Legea vanatorii 

si a protectiei fondului cinegetic 

 

� Proiect de lege pentru completarea art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta 

decizionala in adminstratia publica 

 

� Proiect de lege privind parteneriatul public-privat 

 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi  

� 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 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 si completarea art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata 
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Proiecte de lege si propuneri legislative primite pentru dezbatere 

si adoptare 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 27 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contraventiilor 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 12.11.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 19.11.2013 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea 

si organizarea profesiei de mediator 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 19.11.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 26.11.2013 

 

� Propunere legislativa de modificare a Legii nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 19.11.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 26.11.2013 

 

� Propunere legislativa privind modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 19.11.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 26.11.2013 

 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi  

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (2) si (5) al art. 90 din Legii nr. 188/1999 privind 

Statutul functionarilor publici, republicata 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.G. nr. 20/1994 privind masuri 

pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente 

 

� Propunere legislativã pentru completarea alin. (3) al art. 91 din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele 

publice locale 

 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 17 alin. (8) din Legea nr. 218/2002 privind 

organizarea si functionarea Politiei Romane 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea 

si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European 

 

Procesul legislativ la Senat 
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Concursuri europene 
 

 

Jurisprudenta europeana 
 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 325 din 9 noiembrie 2013 a fost publicata ultima publicatie CJUE. 

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 pentru Armonizare in cadrul Pietei Interne (marci, desene si modele industriale) („Oficiul”) 

cauta candidati pentru ocuparea unui post de presedinte al camerei de recurs. 

 

Conditii pentru candidati: 

- sa fie resortisant al unui stat membru al UE; 

- sa nu fi suferit nicio condamnare penala sau sa nu fi fost gasit vinovat de vreo infractiune; 

- sa-si fi indeplinit toate obligatiile impuse de legea in vigoare privind serviciul militar; 

- sa fie apt din punct de vedere fizic pentru a-si indeplini atributiile; 

- sa fie in masura sa incheie un mandat complet de cinci ani inainte de a ajunge la varsta de 

pensionare, si anume: pana la sfarsitul lunii in care implineste varsta de 65 de ani; 

- sa aiba un nivel de studii corespunzator unor studii complete atestate printr-o diploma, in cazul in 

care perioada normala de studii universitare este de patru ani sau mai mult sau sa aiba un nivel 

de studii corespunzator unor studii complete atestate printr-o diploma si experienta profesionala 

adecvata de cel putin un an, in cazul in care perioada normala de studii universitare este de cel 

putin trei ani; 

- sa aiba o experienta profesionala de minimum 15 ani (16 in cazul in care are studii universitare cu 

durata de trei ani) in domeniu si la nivelul corespunzator atributiilor de indeplinit, care sa fi fost 

acumulata dupa data obtinerii diplomei relevante pentru post. Cel putin opt din cei 15 ani sa fie 

in domeniul proprietatii intelectuale si, din acestia, cel putin patru ani in domeniul marcilor si/sau 

desenelor si modelelor industriale; 

- sa cunoasca temeinic una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene; 

- sa cunoasca la nivel satisfacator o a doua limba. 

 



 

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

 

Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica

 

  

Proiectul prevede ca durata de aplicare a schemelor de ajutor de stat

756/2010, H.G. nr. 920/2010 si H.G. nr. 207/2011 

 

De asemenea, mai stabileste ajutoarele de stat care se acorda producatorilor agricoli pentru anul 

2014 si sumele alocate acestor ajutoare de stat in valoare totala de 520.484 mii lei

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

asteptate pe adresa de e-mail: anne.niculescu@madr.ro

 

Ministerul Muncii a stabilit numarului autorizatiilor de munca

Ministerul 

noiembrie un proiect de hotarare privind stabilirea numarului 

autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2014

In cadrul notei de fundamentare

Muncii, in concordanta cu politica privind migratia fortei de munca si luan

pietei muncii din Romania, se stabileste anual, prin Hotarare a Guvernului, numarul autorizatiilor de 

munca ce pot fi eliberate strainilor.

Proiectul propune un numar total de 5.500 autorizatii de munca

2014: 

� lucratori permanenti - 3.000; 

� lucratori detasati - 900;  

� lucratori inalt calificati - 800; 

� lucratori sezonieri - 100;  

� autorizatii de munca nominale 

� lucratori stagiari - 200;  

� sportivi - 300;  

� lucratori transfrontalieri - 100

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

asteptate pe adresa de e-mail: dezbateri@mmuncii.ro

 

 

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

 

Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica

 

Proiectul prevede ca durata de aplicare a schemelor de ajutor de stat prevazute in H.G. nr. 

756/2010, H.G. nr. 920/2010 si H.G. nr. 207/2011 sa se prelungeasca pana la 30 iunie 2014

De asemenea, mai stabileste ajutoarele de stat care se acorda producatorilor agricoli pentru anul 

2014 si sumele alocate acestor ajutoare de stat in valoare totala de 520.484 mii lei

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

anne.niculescu@madr.ro, in termen de 10 de zile de la publicare

Ministerul Muncii a stabilit numarului autorizatiilor de munca

pentru straini in 2014 

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a publicat pe 21 

noiembrie un proiect de hotarare privind stabilirea numarului 

autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2014

In cadrul notei de fundamentare se arata ca potrivit O.U.G. nr. 56/2007, la propunerea Ministerului 

Muncii, in concordanta cu politica privind migratia fortei de munca si luand in considerare situatia 

pietei muncii din Romania, se stabileste anual, prin Hotarare a Guvernului, numarul autorizatiilor de 

munca ce pot fi eliberate strainilor. 

un numar total de 5.500 autorizatii de munca ce pot fi eliberate straini

3.000;  

800;  

autorizatii de munca nominale - 100;  

100. 

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

dezbateri@mmuncii.ro, in termen de 10 de zile de la publicare

MADR propune prorogarea termenelor de apli

care a unor ajutoare de stat 

 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a publicat pe 22 noiembrie un 

proiect de Hotarare a Guvernului pentru prorogarea termenelor de 

aplicare a unor ajutoare de stat, precum si pentru aprobarea ajutoarelor 

de stat care se acorda producatorilor agricoli pentru anul 2014 si a sumei 

totale alocate acestor ajutoare de stat. 

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 

prevazute in H.G. nr. 

sa se prelungeasca pana la 30 iunie 2014.  

De asemenea, mai stabileste ajutoarele de stat care se acorda producatorilor agricoli pentru anul 

2014 si sumele alocate acestor ajutoare de stat in valoare totala de 520.484 mii lei  

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

, in termen de 10 de zile de la publicare. 

Ministerul Muncii a stabilit numarului autorizatiilor de munca 

Familiei si Protectiei Sociale a publicat pe 21 

noiembrie un proiect de hotarare privind stabilirea numarului 

autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2014. 

se arata ca potrivit O.U.G. nr. 56/2007, la propunerea Ministerului 

d in considerare situatia 

pietei muncii din Romania, se stabileste anual, prin Hotarare a Guvernului, numarul autorizatiilor de 

ce pot fi eliberate strainilor in anul 

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

, in termen de 10 de zile de la publicare. 

MADR propune prorogarea termenelor de apli-

Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a publicat pe 22 noiembrie un 

proiect de Hotarare a Guvernului pentru prorogarea termenelor de 

aplicare a unor ajutoare de stat, precum si pentru aprobarea ajutoarelor 

agricoli pentru anul 2014 si a sumei 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 

 

17 

 

  

Decrete 

Dintre decretele si sesizarile

Presedintele Romaniei in aceasta perioada

Decrete semnate 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea O.U.G. 

nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera 

Romane, precum si a Legii nr. 265/2010 pentru modificarea O.U.G. nr. 

104/2001 privind organizarea si function

pentru abrogarea art.  4 alin. (4) din O.U.G. nr. 105/2001;

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Consiliul 

Federal Elvetian privind dobandirea dreptului de proprietate asupra 

diplomatice ale celor doua state, semnat la Bucuresti la 15 iulie 2013.

Cereri de reexaminare 

Pe data de 21 noiembrie a fost semnata cererea de reexaminare asupra Legii pentru aprobarea O.G. nr. 

26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau 

unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o 

participatie majoritara. 

Motivele cererii sunt urmatoarele:

1. Art. 6 alin. (1) al O.G. nr. 26/2013 prevede ca „operatorii economici prezinta, in vederea aprobarii

(…) bugetul de venituri si cheltuieli insotit de anexele de fundamentare, organelor administratiei 

publice centrale ori locale, dupa caz, in subordinea, in coordonar

carora se afla, in termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a legii anuale a bugetului de stat cu 

exceptia societatilor comerciale ale caror actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata care 

vor prezenta bugetul de venituri si cheltuieli in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a legii 

anuale a bugetului de stat”. Avand in vedere faptul ca, pentru realizarea proiectelor bugetelor de 

venituri si cheltuieli, este necesara convocarea cel putin a unei

potrivit Legii nr. 31/1990, termenul de convocare a acestor adunari este de 30 de zile, operatorii 

economici se vor afla in imposibilitatea de a transmite proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli in 

termenul stabilit de 20 de zile de la intrarea in vigoare a legii anuale a bugetului de stat.

2. Art. 14 alin. (1) aprobata prin legea transmisa spre promulgare dispune ca „operatorii economici 

nu pot acorda membrilor adunarilor generale ale actionarilor remuneratii ma

indemnizatia fixa lunara a directorilor generali/directorilor, pe sedinta si pentru mai mult de o 

sedinta intr-o luna, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate”. De regula, mandatele de 

reprezentare in cadrul adunarilor generale ale

publice unor persoane ce au calitatea de angajati ai acestora, astfel ca sunt deja remunerate de 

catre respectivele autoritati. Astfel, se considera ca remunerarea membrilor adunarilor generale 

ale actionarilor nu este justificata, fiind necesara eliminarea sa din cuprinsul legii.

3. Alin. (2) al art. 14 prevede stabilirea nivelului remuneratiilor membrilor consiliilor de adminis

tratie, consiliilor de supraveghere si directorilor care nu au fost numiti in c

109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare, in acelasi mod in care sunt stabilite remuneratiile prevazute de aceasta. Avand in 

vedere modul diferit de selectie a acest

extinderea aplicarii modului de remunerare stabilit de acest act normativ si asupra unor operatori 

economici care nu l-au implementat constituie o discriminare ce nu poate fi justificata, astfel i

se considera necesara abrogarea alin. (2) al art. 14.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

Decrete si cereri de reexaminare semnate 

le de neconstitutionalitate semnate de 

Romaniei in aceasta perioada mentionam: 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea O.U.G. 

nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera 

Romane, precum si a Legii nr. 265/2010 pentru modificarea O.U.G. nr. 

104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Romane si 

4 alin. (4) din O.U.G. nr. 105/2001; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Consiliul 

Federal Elvetian privind dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de catre misiunile 

diplomatice ale celor doua state, semnat la Bucuresti la 15 iulie 2013. 

Pe data de 21 noiembrie a fost semnata cererea de reexaminare asupra Legii pentru aprobarea O.G. nr. 

disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau 

teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o 

Motivele cererii sunt urmatoarele: 

n. (1) al O.G. nr. 26/2013 prevede ca „operatorii economici prezinta, in vederea aprobarii

(…) bugetul de venituri si cheltuieli insotit de anexele de fundamentare, organelor administratiei 

publice centrale ori locale, dupa caz, in subordinea, in coordonarea, sub autoritatea sau in portofoliul 

carora se afla, in termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a legii anuale a bugetului de stat cu 

exceptia societatilor comerciale ale caror actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata care 

bugetul de venituri si cheltuieli in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a legii 

anuale a bugetului de stat”. Avand in vedere faptul ca, pentru realizarea proiectelor bugetelor de 

venituri si cheltuieli, este necesara convocarea cel putin a unei adunari generale a asociatilor, iar, 

potrivit Legii nr. 31/1990, termenul de convocare a acestor adunari este de 30 de zile, operatorii 

economici se vor afla in imposibilitatea de a transmite proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli in 

ilit de 20 de zile de la intrarea in vigoare a legii anuale a bugetului de stat.

Art. 14 alin. (1) aprobata prin legea transmisa spre promulgare dispune ca „operatorii economici 

nu pot acorda membrilor adunarilor generale ale actionarilor remuneratii ma

indemnizatia fixa lunara a directorilor generali/directorilor, pe sedinta si pentru mai mult de o 

o luna, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate”. De regula, mandatele de 

reprezentare in cadrul adunarilor generale ale actionarilor sunt acordate de catre autoritatile 

publice unor persoane ce au calitatea de angajati ai acestora, astfel ca sunt deja remunerate de 

catre respectivele autoritati. Astfel, se considera ca remunerarea membrilor adunarilor generale 

ilor nu este justificata, fiind necesara eliminarea sa din cuprinsul legii.

Alin. (2) al art. 14 prevede stabilirea nivelului remuneratiilor membrilor consiliilor de adminis

tratie, consiliilor de supraveghere si directorilor care nu au fost numiti in c

109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare, in acelasi mod in care sunt stabilite remuneratiile prevazute de aceasta. Avand in 

vedere modul diferit de selectie a acestor persoane, stabilit de O.U.G. nr. 109/2011, consideram ca 

extinderea aplicarii modului de remunerare stabilit de acest act normativ si asupra unor operatori 

au implementat constituie o discriminare ce nu poate fi justificata, astfel i

se considera necesara abrogarea alin. (2) al art. 14. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Consiliul 

terenurilor de catre misiunile 

Pe data de 21 noiembrie a fost semnata cererea de reexaminare asupra Legii pentru aprobarea O.G. nr. 

disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau 

teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o 

n. (1) al O.G. nr. 26/2013 prevede ca „operatorii economici prezinta, in vederea aprobarii 

(…) bugetul de venituri si cheltuieli insotit de anexele de fundamentare, organelor administratiei 

ea, sub autoritatea sau in portofoliul 

carora se afla, in termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a legii anuale a bugetului de stat cu 

exceptia societatilor comerciale ale caror actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata care 

bugetul de venituri si cheltuieli in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a legii 

anuale a bugetului de stat”. Avand in vedere faptul ca, pentru realizarea proiectelor bugetelor de 

adunari generale a asociatilor, iar, 

potrivit Legii nr. 31/1990, termenul de convocare a acestor adunari este de 30 de zile, operatorii 

economici se vor afla in imposibilitatea de a transmite proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli in 

ilit de 20 de zile de la intrarea in vigoare a legii anuale a bugetului de stat. 

Art. 14 alin. (1) aprobata prin legea transmisa spre promulgare dispune ca „operatorii economici 

nu pot acorda membrilor adunarilor generale ale actionarilor remuneratii mai mari de 25% din 

indemnizatia fixa lunara a directorilor generali/directorilor, pe sedinta si pentru mai mult de o 

o luna, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate”. De regula, mandatele de 

actionarilor sunt acordate de catre autoritatile 

publice unor persoane ce au calitatea de angajati ai acestora, astfel ca sunt deja remunerate de 

catre respectivele autoritati. Astfel, se considera ca remunerarea membrilor adunarilor generale 

ilor nu este justificata, fiind necesara eliminarea sa din cuprinsul legii. 

Alin. (2) al art. 14 prevede stabilirea nivelului remuneratiilor membrilor consiliilor de adminis-

tratie, consiliilor de supraveghere si directorilor care nu au fost numiti in conditiile O.U.G. nr. 

109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare, in acelasi mod in care sunt stabilite remuneratiile prevazute de aceasta. Avand in 

or persoane, stabilit de O.U.G. nr. 109/2011, consideram ca 

extinderea aplicarii modului de remunerare stabilit de acest act normativ si asupra unor operatori 

au implementat constituie o discriminare ce nu poate fi justificata, astfel incat 
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nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea 
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