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Principalele prevederi 

� Generalii si amiralii din cadrul Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii 

Externe, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Serviciului de Protectie si Paza sunt 

mentinuti in activitate dupa implinirea varstei standard de pensionare

60 de ani, sau sunt trecuti in rezerva, la cerere, in conditiile prevederilor legale in 

vigoare. 

Legea privind statutul cadrelor militare a fost modificata

Instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor

Principalele prevederi 

� Perioada de valabilitate a schemei in care se pot emite acorduri pentru fi

pana la 30 iunie 2014. 

� Bugetul total maxim al schemei 

35 milioane euro. 

Ministerul Justitiei a actualizat numarul posturilor de notar public 

pentru concursul de intrare in profesie din anul 2013

Principalele prevederi 

� Numarul de 2.518 posturi de notar public

publici suspendati si 82 de posturi destinate examenului de definitivat pentru anul 2013, se 

actualizeaza cu 4 posturi de notar public

functii de specialitate juridica si care vor promova concursul de dobandire a calitat

public in anul 2013. 

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

In Monitorul Oficial nr. 762 din 9 decembrie 2013 a fost publicata 

Legea nr. 327/2013 pentru completarea art. 86 din Legea nr. 

80/1995 privind statutul cadrelor militare. 

din cadrul Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii 

Externe, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Serviciului de Protectie si Paza sunt 

mentinuti in activitate dupa implinirea varstei standard de pensionare, pana la varsta de 

, sau sunt trecuti in rezerva, la cerere, in conditiile prevederilor legale in 

Legea privind statutul cadrelor militare a fost modificata

Instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor

In Monitorul Oficial nr. 764 din 9 decembrie 2013 a fost 

publicata H.G. nr. 955/2013 pentru modificarea si completarea 

Hotararii Guvernului nr. 797/2012 privind instituirea unei 

scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care 

promoveaza dezvoltarea regionala prin utilizarea tehnologiilor 

noi si crearea de locuri de munca. 

Perioada de valabilitate a schemei in care se pot emite acorduri pentru finantare 

Bugetul total maxim al schemei se suplimenteaza cu 160 milioane lei, respectiv cu echivalentul a 

inisterul Justitiei a actualizat numarul posturilor de notar public 

pentru concursul de intrare in profesie din anul 2013

In Monitorul Oficial nr. 765 din 9 decembrie 2013 a fo

publicat Ordinul nr. 3691/C/2013 al ministrului Justitiei privind 

actualizarea numarului posturilor de notar public destinate 

persoanelor care au cel putin 6 ani vechime in functii de 

specialitate juridica si care vor promova concursul de dobandire 

a calitatii de notar public in anul 2013. 

2.518 posturi de notar public, din care 2.353 de notari publici in functie, 83 de notari 

publici suspendati si 82 de posturi destinate examenului de definitivat pentru anul 2013, se 

posturi de notar public destinate persoanelor care au cel putin 6 ani vechime in 

functii de specialitate juridica si care vor promova concursul de dobandire a calitat

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. 762 din 9 decembrie 2013 a fost publicata 

pentru completarea art. 86 din Legea nr. 

din cadrul Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii 

Externe, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Serviciului de Protectie si Paza sunt 

, pana la varsta de 

, sau sunt trecuti in rezerva, la cerere, in conditiile prevederilor legale in 

Legea privind statutul cadrelor militare a fost modificata 

Instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor 

In Monitorul Oficial nr. 764 din 9 decembrie 2013 a fost 

pentru modificarea si completarea 

Hotararii Guvernului nr. 797/2012 privind instituirea unei 

scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care 

promoveaza dezvoltarea regionala prin utilizarea tehnologiilor 

nantare se prelungeste 

, respectiv cu echivalentul a 

inisterul Justitiei a actualizat numarul posturilor de notar public 

pentru concursul de intrare in profesie din anul 2013 

In Monitorul Oficial nr. 765 din 9 decembrie 2013 a fost 

al ministrului Justitiei privind 

actualizarea numarului posturilor de notar public destinate 

persoanelor care au cel putin 6 ani vechime in functii de 

specialitate juridica si care vor promova concursul de dobandire 

, din care 2.353 de notari publici in functie, 83 de notari 

publici suspendati si 82 de posturi destinate examenului de definitivat pentru anul 2013, se 

destinate persoanelor care au cel putin 6 ani vechime in 

functii de specialitate juridica si care vor promova concursul de dobandire a calitatii de notar 
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 MFP a aprobat competenta de efectuare a activitatilor de analiza de risc

Principalele prevederi 

� Directia verificari fiscale este structura competenta din cadrul Agentiei Nationale de 

Administrare Fiscala in efectuarea activitatilor de 

fizice care vor fi supuse verificarii fiscale prealabile documentare

tarii, asa cum sunt reglementate aceste activitati de Hotararea Guvernului nr. 248/2011 

privind aprobarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei 

impozabile ajustate, cu modificarile si completarile ulterio

Legea petrolului a suferit modificari

Principalele prevederi 

� Titularul poate transfera, total sau partial, uneia sau mai multor persoane juridice 

drepturile dobandite si obligatiile asumate prin acordul petrolier

prealabila scrisa a autoritatii competente.“

� Transferul partial poate avea in vedere

• cota-parte din drepturile dobandite

petrolier, cu privire la intregul perimetru petrolier;

• o cota-parte din drepturile dobandite

petrolier, cu privire la o zona petroliera;

• toate drepturile dobandite

cu privire la o zona petroliera.

� In cazul unui transfer partial

cadrul unui perimetru petrolier.

� La primirea unei cereri de 

partial cu privire la o zona petroliera, autoritatea competenta apreciaza cu privire la 

oportunitatea delimitarii respectivelor zone petroliere si comunica solicitantilor, in 

termen de 30 de zile de la dat

ca zonele petroliere, astfel cum au fost identificate de solicitanti, sa fie delimitate in 

cadrul perimetrului petrolier.

� Analiza de oportunitate a autoritatii competente

sau valorificarii de resurse si coroborarea programului minim de lucrari cu zonele 

petroliere astfel incat sa se permita evaluarea potentialului petrolifer, aportul

how si tehnologiile de operare.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

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

MFP a aprobat competenta de efectuare a activitatilor de analiza de risc

 

In Monitorul Oficial nr. 765 din 9 decembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 3751/2013 al ministrului Finantelor Publice si al 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind competenta 

de efectuare a activitatilor de analiza de risc si selecta

persoanelor fizice care vor fi supuse verificarii fiscale prealabile 

documentare. 

Directia verificari fiscale este structura competenta din cadrul Agentiei Nationale de 

Administrare Fiscala in efectuarea activitatilor de analiza de risc si selectare a persoanelor 

verificarii fiscale prealabile documentare, pe intregul teritoriu al 

tarii, asa cum sunt reglementate aceste activitati de Hotararea Guvernului nr. 248/2011 

privind aprobarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei 

impozabile ajustate, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Legea petrolului a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 767 din 9 decembrie 2013 a fost publicata 

O.U.G. nr. 106/2013 pentru modificarea si completarea Legii 

petrolului nr. 238/2004. 

Titularul poate transfera, total sau partial, uneia sau mai multor persoane juridice 

drepturile dobandite si obligatiile asumate prin acordul petrolier, numai cu aprobarea 

prealabila scrisa a autoritatii competente.“ 

Transferul partial poate avea in vedere: 

parte din drepturile dobandite si obligatiile asumate prin acordul 

petrolier, cu privire la intregul perimetru petrolier; 

parte din drepturile dobandite si obligatiile asumate prin acordul 

petrolier, cu privire la o zona petroliera; 

pturile dobandite si obligatiile asumate prin acordul petrolier, 

cu privire la o zona petroliera. 

transfer partial, autoritatea competenta poate delimita zone petroliere in 

adrul unui perimetru petrolier. 

La primirea unei cereri de delimitare de zone petroliere si de aprobare a transferului 

partial cu privire la o zona petroliera, autoritatea competenta apreciaza cu privire la 

oportunitatea delimitarii respectivelor zone petroliere si comunica solicitantilor, in 

de la data primirii cererii de transfer, daca este considerat oportun

ca zonele petroliere, astfel cum au fost identificate de solicitanti, sa fie delimitate in 

cadrul perimetrului petrolier. 

Analiza de oportunitate a autoritatii competente are in vedere posibilitatea identificarii 

sau valorificarii de resurse si coroborarea programului minim de lucrari cu zonele 

petroliere astfel incat sa se permita evaluarea potentialului petrolifer, aportul

how si tehnologiile de operare. 

 Legalis.ro. 

MFP a aprobat competenta de efectuare a activitatilor de analiza de risc 

In Monitorul Oficial nr. 765 din 9 decembrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Finantelor Publice si al 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind competenta 

de efectuare a activitatilor de analiza de risc si selectare a 

persoanelor fizice care vor fi supuse verificarii fiscale prealabile 

Directia verificari fiscale este structura competenta din cadrul Agentiei Nationale de 

si selectare a persoanelor 

ntregul teritoriu al 

tarii, asa cum sunt reglementate aceste activitati de Hotararea Guvernului nr. 248/2011 

privind aprobarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei 

In Monitorul Oficial nr. 767 din 9 decembrie 2013 a fost publicata 

completarea Legii 

Titularul poate transfera, total sau partial, uneia sau mai multor persoane juridice 

, numai cu aprobarea 

si obligatiile asumate prin acordul 

si obligatiile asumate prin acordul 

si obligatiile asumate prin acordul petrolier, 

autoritatea competenta poate delimita zone petroliere in 

si de aprobare a transferului 

partial cu privire la o zona petroliera, autoritatea competenta apreciaza cu privire la 

oportunitatea delimitarii respectivelor zone petroliere si comunica solicitantilor, in 

a primirii cererii de transfer, daca este considerat oportun 

ca zonele petroliere, astfel cum au fost identificate de solicitanti, sa fie delimitate in 

are in vedere posibilitatea identificarii 

sau valorificarii de resurse si coroborarea programului minim de lucrari cu zonele 

petroliere astfel incat sa se permita evaluarea potentialului petrolifer, aportul de know-
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In Monitorul Oficial nr. 768 din 10 decembrie 2013 a fost 

publicata 

Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de 

ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile.

Principalele prevederi: 

� Perioada de valabilitate a schemei in care se pot emite acorduri pentru finantare este 

ianuarie 2009–30 iunie 2014

 Guvernul a instituit o schema de ajutor de stat pentru asigurarea 

dezvoltarii economice durabile

Au fost aprobate ajutoarele de stat care se acorda producatorilor agricoli 

Principalele prevederi 

� Durata de aplicare a schemelor de ajutor de stat

aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat in 

agricultura pentru plata primelor de asigurare, 

normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru 

producatorii agricoli din sectorul cresterii animalelor, in vederea colectarii cadavrelor de 

animale, precum si H.G. nr. 207/2011 pentru aprobarea No

modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, se proroga 

� Se aproba ajutoarele de stat si suma tota

iunie 2014. 

Finantarea cu dobanda subventionata a operatorilor economici

Principalele prevederi 

� Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK 

cu dobanda subventionata, destinate cresterii 

afaceri romanesc. 

� Norma stabileste conditiile de derulare a schemei transparente de ajutor de minimis

in continuare schema), in perioada suplimentara de implementare, respectiv pana la data de 3

iunie 2014, cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006.

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

In Monitorul Oficial nr. 768 din 10 decembrie 2013 a fost 

publicata H.G. nr. 956/2013 privind modificarea Hotararii 

Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de 

ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile.

Perioada de valabilitate a schemei in care se pot emite acorduri pentru finantare este 

30 iunie 2014. 

Guvernul a instituit o schema de ajutor de stat pentru asigurarea 

dezvoltarii economice durabile 

Au fost aprobate ajutoarele de stat care se acorda producatorilor agricoli 

pentru anul 2014 

In Monitorul Oficial nr. 768 din 10 decembrie 2013 a fost 

publicata H.G. nr. 959/2013 privind 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.

Durata de aplicare a schemelor de ajutor de stat prevazute in H.G. nr. 756/2010 pentru 

aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat in 

agricultura pentru plata primelor de asigurare, H.G. nr. 920/2010 pentru aprobarea 

normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru 

producatorii agricoli din sectorul cresterii animalelor, in vederea colectarii cadavrelor de 

nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la 30 iunie 2014. 

Se aproba ajutoarele de stat si suma totala alocata ajutoarelor de stat pana la data de 30 

Finantarea cu dobanda subventionata a operatorilor economici

In Monitorul Oficial nr. 769 din 10 decembrie 2013 a fost 

publicata Hotararea nr. 186/2013 a Comitetul Interministerial 

de finantari, garantii si asigurari pentru aprobarea Normei 

„Finantarea cu dobanda subventionata a operatorilor 

economici (NI-FIN-06-VIII/0)“. 

ort a Romaniei EXIMBANK – S.A. acorda operatorilor economici 

, destinate cresterii competitivitatii acestora si sustinerii mediului de 

conditiile de derulare a schemei transparente de ajutor de minimis

in continuare schema), in perioada suplimentara de implementare, respectiv pana la data de 3

iunie 2014, cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006. 

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. 768 din 10 decembrie 2013 a fost 

privind modificarea Hotararii 

Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de 

ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile. 

Perioada de valabilitate a schemei in care se pot emite acorduri pentru finantare este 1 

Guvernul a instituit o schema de ajutor de stat pentru asigurarea 

Au fost aprobate ajutoarele de stat care se acorda producatorilor agricoli 

In Monitorul Oficial nr. 768 din 10 decembrie 2013 a fost 

privind prorogarea termenelor de 

aplicare a unor ajutoare de stat, precum si pentru aprobarea 

torilor agricoli pentru 

anul 2014 si a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat. 

nr. 756/2010 pentru 

aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat in 

nr. 920/2010 pentru aprobarea 

normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru 

producatorii agricoli din sectorul cresterii animalelor, in vederea colectarii cadavrelor de 

rmelor metodologice privind 

modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale, cu 

pana la data de 30 

Finantarea cu dobanda subventionata a operatorilor economici 

In Monitorul Oficial nr. 769 din 10 decembrie 2013 a fost 

a Comitetul Interministerial 

de finantari, garantii si asigurari pentru aprobarea Normei 

„Finantarea cu dobanda subventionata a operatorilor 

acorda operatorilor economici credite in lei 

competitivitatii acestora si sustinerii mediului de 

conditiile de derulare a schemei transparente de ajutor de minimis (denumita 

in continuare schema), in perioada suplimentara de implementare, respectiv pana la data de 30 
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Principalele prevederi 
� In exercitarea atributiilor, 

de regularitate si transmit statului solicitat, in vederea executarii, cererile formulate de 

catre autoritatile romane. 

� Totodata, autoritatile centrale romane primesc, efectueaza controlul de regularitate si, 

dupa caz, executa sau transmit autoritatilor romane competente, in vederea executarii, 

cererile formulate de autoritatile straine.

� Cererile se executa sau sunt transmise in vede

urma controlului de regularitate efectuat se constata ca acestea indeplinesc 

de forma si fond prevazute de prezenta lege, tratatele la care Romania este parte, 

precum si, daca este cazul, de inteleger

solicitat ori solicitant. 

Legea privind cooperarea judiciara internationala in materie penala 

Suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare 

Principalele prevederi 

� Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 15 din 24 iulie 2013 privind reglementarea unor 

masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente 

corectiilor financiare

domeniul achizitiilor publice

2013, adoptata in temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea 

Guvernului de a emite ordonante

� Procedura de recuperare de la beneficiari

art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal

bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor 

financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu le

achizitiilor publice pentru 

cum a fost introdusa prin prezenta lege, care trebuie restituite Autoritatii de 

management pentru Programul operational sectorial Mediu, se reglemente

norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului 

Mediului si Schimbarilor Climatice, in 

a prezentei legi. 

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. 772 din 11 decembrie 2013 a fost publicata 

Legea nr. 300/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie 

penala. 

In exercitarea atributiilor, autoritatile centrale romane primesc, efectueaza controlul 

si transmit statului solicitat, in vederea executarii, cererile formulate de 

catre autoritatile romane.  

autoritatile centrale romane primesc, efectueaza controlul de regularitate si, 

dupa caz, executa sau transmit autoritatilor romane competente, in vederea executarii, 

cererile formulate de autoritatile straine. 

Cererile se executa sau sunt transmise in vederea executarii, dupa caz, ori de cate ori in 

urma controlului de regularitate efectuat se constata ca acestea indeplinesc 

prevazute de prezenta lege, tratatele la care Romania este parte, 

precum si, daca este cazul, de intelegerile ori bunele practici stabilite in relatia cu statul 

Legea privind cooperarea judiciara internationala in materie penala 

a suferit modificari 

Suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare 

pentru POS Mediu 

In Monitorul Oficial nr. 774 din 11 decembrie 2013 a

publicata Legea nr. 334/2013 pentru aprobarea Ordonantei 

Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor masuri 

fiscalbugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor 

aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la 

conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice 

pentru Programul operational sectorial Mediu 2007–2013.

 

Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 15 din 24 iulie 2013 privind reglementarea unor 

bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente 

corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din 

domeniul achizitiilor publice pentru Programul operational sectorial Mediu 2007

2013, adoptata in temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea 

Guvernului de a emite ordonante. 

Procedura de recuperare de la beneficiari a sumelor prevazute la lit. d) a alin. (4) al 

art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal

bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor 

financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul 

achizitiilor publice pentru Programul operational sectorial Mediu 2007

cum a fost introdusa prin prezenta lege, care trebuie restituite Autoritatii de 

management pentru Programul operational sectorial Mediu, se reglemente

norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului 

Mediului si Schimbarilor Climatice, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare 

 Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 772 din 11 decembrie 2013 a fost publicata 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 

ernationala in materie 

efectueaza controlul 

si transmit statului solicitat, in vederea executarii, cererile formulate de 

autoritatile centrale romane primesc, efectueaza controlul de regularitate si, 

dupa caz, executa sau transmit autoritatilor romane competente, in vederea executarii, 

, dupa caz, ori de cate ori in 

urma controlului de regularitate efectuat se constata ca acestea indeplinesc conditiile 

prevazute de prezenta lege, tratatele la care Romania este parte, 

ile ori bunele practici stabilite in relatia cu statul 

Legea privind cooperarea judiciara internationala in materie penala  

Suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare 

In Monitorul Oficial nr. 774 din 11 decembrie 2013 a fost 

pentru aprobarea Ordonantei 

Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor masuri 

fiscalbugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor 

aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la 

itatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice 

2013. 

Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 15 din 24 iulie 2013 privind reglementarea unor 

bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente 

pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din 

pentru Programul operational sectorial Mediu 2007–

2013, adoptata in temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea 

te la lit. d) a alin. (4) al 

art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-

bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor 

gislatia din domeniul 

Programul operational sectorial Mediu 2007–2013, astfel 

cum a fost introdusa prin prezenta lege, care trebuie restituite Autoritatii de 

management pentru Programul operational sectorial Mediu, se reglementeaza prin 

norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului 

de la data intrarii in vigoare 
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In Monitorul Oficial nr. 775 din 12 decembrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 965/2013

2013 si 3 ianuarie 2014 ca zile libere.

Principalele prevederi 

� Pentru salariatii din sectorul public, zilele de 

stabilesc ca zile libere. 

� Pentru zilele stabilite ca zil

desfasura activitatea in regim de program normal

vor prelungi corespunzator timpul de lucru, pana la data de 24 decembrie 2013, potrivit 

planificarilor stabilite. 

� Pentru ziua stabilita ca zi libera in luna ianuarie 2014, 

activitatea in regim de program normal 

corespunzator timpul de lucru, pana la data de 31 ianuarie 2014, 

stabilite. 

� Prestarea muncii nu confera acordarea de timp liber corespunzator

 Guvernul a sabilit zilele de 27 si 31 decembrie 2013 si 3 ianuarie 2014 

Legea privind registrul comertului a suferit modificari

Principalele prevederi 

� Numarul maxim de posturi ale Oficiului National al Registrului Comertului

oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale se stabileste prin hotarare a 

Guvernului, iar structura organizatorica si modul de functionare ale acestora, prin 

regulament de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului justi

� Oficiul National al Registrului Comertului

selectionat prin examen sau concurs si numit in functie prin ordin al ministrului 

justitiei, pentru un mandat de 4 ani

de director general pot fi numiti si magistrati detasati, in conditiile legii.

� Directorul general este ajutat in activitatea sa de 

selectionati prin examen sau concurs si numiti in functie prin ordin al ministrului 

justitiei, pentru un mandat de 4 ani

� Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale

in activitate, dupa caz, de directori adjuncti, conform Regulamentului de organizare si 

functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului 

comertului de pe langa tribunale, selectionati prin examen sau concurs si numiti in 

functie prin ordin al ministrului justitiei, pentru 

reinnoit, in conditiile legii.

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

In Monitorul Oficial nr. 775 din 12 decembrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 965/2013 pentru stabilirea zilelor de 27 si 31 decembrie 

2013 si 3 ianuarie 2014 ca zile libere. 

Pentru salariatii din sectorul public, zilele de 27 si 31 decembrie 2013 si 3 ianuarie 2014

Pentru zilele stabilite ca zile libere in luna decembrie 2013, institutiile publice isi vor 

desfasura activitatea in regim de program normal in zilele de 14 si 21 decembrie 2013 sau 

vor prelungi corespunzator timpul de lucru, pana la data de 24 decembrie 2013, potrivit 

i libera in luna ianuarie 2014, institutiile publice isi vor desfasura 

activitatea in regim de program normal in ziua de 11 ianuarie 2014 sau vor prelungi 

corespunzator timpul de lucru, pana la data de 31 ianuarie 2014, potrivit planificarilor 

Prestarea muncii nu confera acordarea de timp liber corespunzator. 

sabilit zilele de 27 si 31 decembrie 2013 si 3 ianuarie 2014 

ca zile libere 

Legea privind registrul comertului a suferit modificari

In Monitorul Oficial nr. 777 din 12 decembrie 2013 a fost publicata 

Legea nr. 337/2013 pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al cap. II 

din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile 

proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, precum si 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 26/1990 privind registr

comertului. 

 

Numarul maxim de posturi ale Oficiului National al Registrului Comertului

oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale se stabileste prin hotarare a 

Guvernului, iar structura organizatorica si modul de functionare ale acestora, prin 

regulament de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului justi

Oficiul National al Registrului Comertului este condus de un director general 

selectionat prin examen sau concurs si numit in functie prin ordin al ministrului 

mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit, in conditiile legii, in func

de director general pot fi numiti si magistrati detasati, in conditiile legii. 

Directorul general este ajutat in activitatea sa de 2 directori generali adjuncti

selectionati prin examen sau concurs si numiti in functie prin ordin al ministrului 

mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit, in conditiile legii.

Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale sunt conduse de directori, ajutati 

in activitate, dupa caz, de directori adjuncti, conform Regulamentului de organizare si 

nctionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului 

comertului de pe langa tribunale, selectionati prin examen sau concurs si numiti in 

functie prin ordin al ministrului justitiei, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi 

innoit, in conditiile legii. 

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

6 

In Monitorul Oficial nr. 775 din 12 decembrie 2013 a fost publicata 

pentru stabilirea zilelor de 27 si 31 decembrie 

3 ianuarie 2014 se 

institutiile publice isi vor 

in zilele de 14 si 21 decembrie 2013 sau 

vor prelungi corespunzator timpul de lucru, pana la data de 24 decembrie 2013, potrivit 

institutiile publice isi vor desfasura 

in ziua de 11 ianuarie 2014 sau vor prelungi 

potrivit planificarilor 

sabilit zilele de 27 si 31 decembrie 2013 si 3 ianuarie 2014 

Legea privind registrul comertului a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 777 din 12 decembrie 2013 a fost publicata 

pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al cap. II 

din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile 

proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, precum si 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul 

Numarul maxim de posturi ale Oficiului National al Registrului Comertului si ale 

oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale se stabileste prin hotarare a 

Guvernului, iar structura organizatorica si modul de functionare ale acestora, prin 

regulament de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului justitiei. 

este condus de un director general 

selectionat prin examen sau concurs si numit in functie prin ordin al ministrului 

, care poate fi reinnoit, in conditiile legii, in functia 

 

2 directori generali adjuncti, 

selectionati prin examen sau concurs si numiti in functie prin ordin al ministrului 

, care poate fi reinnoit, in conditiile legii. 

sunt conduse de directori, ajutati 

in activitate, dupa caz, de directori adjuncti, conform Regulamentului de organizare si 

nctionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului 

comertului de pe langa tribunale, selectionati prin examen sau concurs si numiti in 

, care poate fi 
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Principalele prevederi 

� Se infiinteaza Comisia parlamentara de ancheta pentru verificarea legalitatii achizitiei 

terenurilor din zona comunei Nana

ancheta, cu urmatoarele obiective:

• verificarea trasabilitatii terenurilor

comunei Nana, judetul Calarasi;

• verificarea situatiei subventiilor incasate

Agricultura in perioada verificata in zona supusa anchetei;

• verificarea statutului juridic si al raporturilor de proprietate

zona comunei Nana in perioada 1990

• verificarea structurii de culturi

• verificarea legalitatii tranzactiilor

1990–2013. 

� Comisia de ancheta este formata din 

presedinte, 2 vicepresedinti si un secretar. 

� Fiecare grup parlamentar desemneaza cate 

sedintele comisiei, fara drept de vot.

 Parlamentul a infiintat o comisie de ancheta pentru verificarea 

legalitatii achizitiei terenurilor din zona comunei Nana

Masuri necesare derularii proiectelor cu finantare nerambursabila din 

Programul National de Dezvoltare Rurala

Principalele prevederi 

� Anual, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale aloca 

necesare pentru acordarea unor garantii

dezvoltare rurala (FEADR) si Fondului european pentru pescuit pentru facilitar

accesului la finantarea bancara necesara in 

cofinantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala

� MADR, prin Directia generala pescuit 

operational pentru pescuit 2007

cheltuielilor de functionare pentru grupurile locale de actiune pentru pescuit (FLAG), 

constituite si selectate in vederea implementarii strategiilor din cadrul axei prioritare 4 

a Programului operational pentru pescuit 2007

30.000 de euro. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

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

Comisia parlamentara de ancheta pentru verificarea legalitatii achizitiei 

terenurilor din zona comunei Nana, judetul Calarasi, denumita in continuare Comisie de 

ancheta, cu urmatoarele obiective: 

trasabilitatii terenurilor instrainate in perioada 1990–

comunei Nana, judetul Calarasi; 

verificarea situatiei subventiilor incasate de la Agentia de Plati si Interventie pentru 

Agricultura in perioada verificata in zona supusa anchetei; 

carea statutului juridic si al raporturilor de proprietate asupra terenurilor din 

zona comunei Nana in perioada 1990–2013; 

verificarea structurii de culturi a exploatatiilor agricole din zona supusa anchetei;

verificarea legalitatii tranzactiilor cu terenuri din zona supusa anchetei in perioada 

Comisia de ancheta este formata din 15 membri titulari si are un birou compus din 

presedinte, 2 vicepresedinti si un secretar.  

Fiecare grup parlamentar desemneaza cate 1–2 membri supleanti care pot partic

sedintele comisiei, fara drept de vot. 

arlamentul a infiintat o comisie de ancheta pentru verificarea 

legalitatii achizitiei terenurilor din zona comunei Nana

In Monitorul Oficial nr. 777 din 12 decembrie 2013 a fost publicata 

Hotararea nr. 74/2013 a Parlamentului Romaniei privind infiintarea 

Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea legalitatii 

achizitiei terenurilor din zona comunei Nana, judetul Cal

Masuri necesare derularii proiectelor cu finantare nerambursabila din 

Programul National de Dezvoltare Rurala 

In Monitorul Oficial nr. 778 din 12 decembrie 2013 a fost 

publicata Legea nr. 332/2013 pentru aprobarea Ordonantei 

Guvernului nr. 20/2013 privind reglementarea unor masuri

necesare derularii proiectelor cu finantare nerambursabila din 

Programul National de Dezvoltare Rurala. 

Anual, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale aloca fondurilor de garantare 

acordarea unor garantii beneficiarilor Fondului european agricol pentru 

dezvoltare rurala (FEADR) si Fondului european pentru pescuit pentru facilitar

accesului la finantarea bancara necesara in scopul realizarii obiectivelor de investitii 

cofinantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala. 

MADR, prin Directia generala pescuit – Autoritate de management pentru Programul 

t 2007–2013, acorda un avans de maximum 10% din valoarea 

cheltuielilor de functionare pentru grupurile locale de actiune pentru pescuit (FLAG), 

vederea implementarii strategiilor din cadrul axei prioritare 4 

ional pentru pescuit 2007–2013, dar nu mai mult de echivalentul a 

 Legalis.ro. 

Comisia parlamentara de ancheta pentru verificarea legalitatii achizitiei 

, judetul Calarasi, denumita in continuare Comisie de 

–2013 pe raza 

de la Agentia de Plati si Interventie pentru 

asupra terenurilor din 

a exploatatiilor agricole din zona supusa anchetei; 

ri din zona supusa anchetei in perioada 

si are un birou compus din 

care pot participa la 

arlamentul a infiintat o comisie de ancheta pentru verificarea 

legalitatii achizitiei terenurilor din zona comunei Nana 

In Monitorul Oficial nr. 777 din 12 decembrie 2013 a fost publicata 

a Parlamentului Romaniei privind infiintarea 

Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea legalitatii 

achizitiei terenurilor din zona comunei Nana, judetul Calarasi. 

Masuri necesare derularii proiectelor cu finantare nerambursabila din 

In Monitorul Oficial nr. 778 din 12 decembrie 2013 a fost 

pentru aprobarea Ordonantei 

Guvernului nr. 20/2013 privind reglementarea unor masuri 

necesare derularii proiectelor cu finantare nerambursabila din 

fondurilor de garantare sumele 

beneficiarilor Fondului european agricol pentru 

dezvoltare rurala (FEADR) si Fondului european pentru pescuit pentru facilitarea 

scopul realizarii obiectivelor de investitii 

Autoritate de management pentru Programul 

din valoarea 

cheltuielilor de functionare pentru grupurile locale de actiune pentru pescuit (FLAG), 

vederea implementarii strategiilor din cadrul axei prioritare 4 

echivalentul a 
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In Monitorul Ofic

Ordinul nr. 3417/2013

Administratiei Publice pentru modificarea art. 14 si 15 din anexa la 

Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publ

155/

Principalele prevederi 

� Valoarea maxima estimata a ajutorului de minimis care va fi 

scheme, pe intreaga durata de aplicare a acesteia, este de 256,15 milioane euro, din care 

229,09 milioane euro din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) si 27,06 milioane 

euro de la bugetul de stat. 

 A fost aprobata Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea 

Legea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2014 

Principalele prevederi 

� Bugetul asigurarilor sociale de stat

venituri in suma de 51.888,7 milioane lei

lei. 

� Sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

venituri in suma de 311,3 milioane lei, iar la cheltuieli, in suma de 112,

un excedent de 198,9 milioane lei.

� Bugetul asigurarilor pentru somaj

stabileste la venituri in suma de 1.806 milioane lei, iar la cheltuieli, in suma de 1.806 

milioane lei. 

Efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior

Principalele prevederi 

� Scopul efectuarii stagiului este de 

superior de la sistemul de educatie la piata muncii

abilitatile profesionale pentru adaptarea la cerintele practice si exigentele locului de 

munca si pentru o mai rapida integrare in munca, precum si de dobandire de experienta 

si vechime in munca si, dupa caz, in specialitate.

� Perioada de stagiu se desfasoa

angajator, la propunerea conducatorului compartimentului in care isi desfasoara 

activitatea stagiarul. 

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

In Monitorul Oficial nr. 776 din 12 decembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 3417/2013 al ministrului Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice pentru modificarea art. 14 si 15 din anexa la 

Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 

155/2008. 

Valoarea maxima estimata a ajutorului de minimis care va fi acordat in cadrul prezentei 

scheme, pe intreaga durata de aplicare a acesteia, este de 256,15 milioane euro, din care 

229,09 milioane euro din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) si 27,06 milioane 

 

A fost aprobata Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea 

microintreprinderilor 

Legea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2014 

a fost adoptata 

In Monitorul Oficial nr. 776 din 12 decembrie 2013 a fost 

publicata Legea nr. 340/2013 a bugetului asigurarilor sociale de 

stat pe anul 2014. 

Bugetul asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileste la 

51.888,7 milioane lei, iar la cheltuieli, in suma de 51.888,7

Sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se stabileste la 

venituri in suma de 311,3 milioane lei, iar la cheltuieli, in suma de 112,4 milioane lei, cu 

un excedent de 198,9 milioane lei. 

Bugetul asigurarilor pentru somaj, aferent sistemului asigurarilor pentru somaj, se 

stabileste la venituri in suma de 1.806 milioane lei, iar la cheltuieli, in suma de 1.806 

Efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior

In Monitorul Oficial nr. 776 din 12 decembrie 2013 a fost 

publicata Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru 

absolventii de invatamant superior. 

Scopul efectuarii stagiului este de asigurare a tranzitiei absolventilor de invatamant 

superior de la sistemul de educatie la piata muncii, de a consolida competentele si 

abilitatile profesionale pentru adaptarea la cerintele practice si exigentele locului de 

munca si pentru o mai rapida integrare in munca, precum si de dobandire de experienta 

si vechime in munca si, dupa caz, in specialitate. 

se desfasoara pe baza unui program de activitati aprobat de 

angajator, la propunerea conducatorului compartimentului in care isi desfasoara 

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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ial nr. 776 din 12 decembrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice pentru modificarea art. 14 si 15 din anexa la 

ice si locuintelor nr. 

acordat in cadrul prezentei 

scheme, pe intreaga durata de aplicare a acesteia, este de 256,15 milioane euro, din care 

229,09 milioane euro din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) si 27,06 milioane 

A fost aprobata Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea 

Legea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2014  

l Oficial nr. 776 din 12 decembrie 2013 a fost 

a bugetului asigurarilor sociale de 

aferent sistemului public de pensii se stabileste la 

51.888,7 milioane 

se stabileste la 

4 milioane lei, cu 

, aferent sistemului asigurarilor pentru somaj, se 

stabileste la venituri in suma de 1.806 milioane lei, iar la cheltuieli, in suma de 1.806 

Efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior 

In Monitorul Oficial nr. 776 din 12 decembrie 2013 a fost 

privind efectuarea stagiului pentru 

asigurare a tranzitiei absolventilor de invatamant 

, de a consolida competentele si 

abilitatile profesionale pentru adaptarea la cerintele practice si exigentele locului de 

munca si pentru o mai rapida integrare in munca, precum si de dobandire de experienta 

ra pe baza unui program de activitati aprobat de 

angajator, la propunerea conducatorului compartimentului in care isi desfasoara 
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In Monitorul Oficial 762 din 9 decembrie 2013 a fost publicata 

Decizia nr. 

referitoare la sesizarea formulata de presedintele Consiliului 

Superior al Magistraturii privind existenta unui conflict juridic de 

natura constitutionala intre autoritatea judecatoreasca, reprezentata 

de 

legiuitoare, reprezentata de Senatul Romaniei, pe de alta parte.

Principalele prevederi 

� Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii a solicitat Curtii Constitutionale sa se pronunte 

asupra existentei unui conflict juridic de natura constitutionala intre autoritatea 

judecatoreasca, reprezentata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe de o parte, 

legiuitoare, reprezentata de Senatul Romaniei, pe de alta parte.

� Curtea Constitutionala a constatat existenta unui conflict juridic de natura constitutionala

intre autoritatea judecatoreasca, reprezentata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, si 

autoritatea legiuitoare, reprezentata de Senatul Romaniei, prin omisiunea acestuia din ur

a finaliza procedura parlamentara cu privire la sesizarea Agentiei Nationale de Integritate.

� Senatul Romaniei urmeaza sa decida cu privire la incetarea sau nu a calitatii de senator a 

domnului Mora Akos Daniel, dupa interpretarea legala a dispozitiil

nr. 176/2010. 

� In cadrul opiniei concurente a judecatorului Valer Dorneanu 

� Sunt de acord cu solutia pronuntata de Curtea Constitutionala

noiembrie 2013, in sensul constatarii existentei unui conflict juridic de natura constitutionala 

intre autoritatea judecatoreasca, pe de o parte, reprezentata de Inalta Curte de Casatie si 

Justitie, si autoritatea legiuitoare, 

declansat prin omisiunea acestuia din urma de a finaliza procedura parlamentara cu privire la 

sesizarea Agentiei Nationale de Integritate referitoare la constatarea demiterii de drept din 

calitatea de senator a domnului Mora Akos Daniel, ca urmare a pronuntarii Deciziei nr. 6.289 din 

24 septembrie 2013 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, irevocabila, cu consecinta mentinerii ca 

legal si temeinic a Raportului de evaluare intocmit in cauza de Ag

� Apreciez ca fiind justificata argumentatia cuprinsa in prezenta decizie

existenta conflictului juridic de natura constitutionala.

� Astfel, potrivit dispozitiilor art. 183 alin. (1) din Regulamentul Senatulu

numiri, disciplina, imunitati si validari a Senatului 

privire la cazul de incompatibilitate sesizat

Senatului, potrivit proiectului ordin

intocmit, in temeiul art. 36 alin. (1) lit. h) din Regulamentul Senatului, de Biroul permanent al 

Senatului. Or, in fapt, raportul respectiv, redactat sub forma unui punct de vedere, nu a fost 

supus votului Plenului Senatului, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari fiind 

cea care a stabilit, in afara atributiilor sale regulamentare (actio ultra vires), ca nu este de 

competenta Senatului a se pronunta cu privire la aplicarea

incalcarea obligatiilor legale referitoare la starea de incompatibilitate care nu se refera la 

mandatul de senator. 

� Contrar insa celor retinute prin Decizia nr. 460 din 13 noiembrie 2013

necesara declansarea, in Parlamentul Romaniei, a p

unei legi prin care sa se interpreteze dispozitiile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010.

 Decizia CC privind existenta unui conflict juridic de natura 

constitutionala intre autoritatea judecatoreasca si cea legiuitoare

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  
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In Monitorul Oficial 762 din 9 decembrie 2013 a fost publicata 

Decizia nr. 460 din 13 noiembrie 2013 a Curtii Constitutionale 

referitoare la sesizarea formulata de presedintele Consiliului 

Superior al Magistraturii privind existenta unui conflict juridic de 

natura constitutionala intre autoritatea judecatoreasca, reprezentata 

de Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe de o parte, si autoritatea 

legiuitoare, reprezentata de Senatul Romaniei, pe de alta parte.

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii a solicitat Curtii Constitutionale sa se pronunte 

xistentei unui conflict juridic de natura constitutionala intre autoritatea 

, reprezentata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe de o parte, 

, reprezentata de Senatul Romaniei, pe de alta parte. 

ionala a constatat existenta unui conflict juridic de natura constitutionala

intre autoritatea judecatoreasca, reprezentata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, si 

autoritatea legiuitoare, reprezentata de Senatul Romaniei, prin omisiunea acestuia din ur

a finaliza procedura parlamentara cu privire la sesizarea Agentiei Nationale de Integritate.

Senatul Romaniei urmeaza sa decida cu privire la incetarea sau nu a calitatii de senator a 

domnului Mora Akos Daniel, dupa interpretarea legala a dispozitiilor art. 25 alin. (2) din Legea 

opiniei concurente a judecatorului Valer Dorneanu se arata: 

de acord cu solutia pronuntata de Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 460 din 13 

noiembrie 2013, in sensul constatarii existentei unui conflict juridic de natura constitutionala 

intre autoritatea judecatoreasca, pe de o parte, reprezentata de Inalta Curte de Casatie si 

Justitie, si autoritatea legiuitoare, pe de alta parte, reprezentata de Senatul Romaniei, conflict 

declansat prin omisiunea acestuia din urma de a finaliza procedura parlamentara cu privire la 

sesizarea Agentiei Nationale de Integritate referitoare la constatarea demiterii de drept din 

ea de senator a domnului Mora Akos Daniel, ca urmare a pronuntarii Deciziei nr. 6.289 din 

24 septembrie 2013 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, irevocabila, cu consecinta mentinerii ca 

legal si temeinic a Raportului de evaluare intocmit in cauza de Agentia Nationala de Integritate.

justificata argumentatia cuprinsa in prezenta decizie doar cu privire la 

existenta conflictului juridic de natura constitutionala. 

Astfel, potrivit dispozitiilor art. 183 alin. (1) din Regulamentul Senatului, Comisia juridica

numiri, disciplina, imunitati si validari a Senatului avea obligatia de a intocmi un raport cu 

privire la cazul de incompatibilitate sesizat, urmand ca acest raport sa fie supus votului Plenului 

Senatului, potrivit proiectului ordinii de zi a sedintelor Senatului si programului de activitate 

intocmit, in temeiul art. 36 alin. (1) lit. h) din Regulamentul Senatului, de Biroul permanent al 

Senatului. Or, in fapt, raportul respectiv, redactat sub forma unui punct de vedere, nu a fost 

pus votului Plenului Senatului, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari fiind 

cea care a stabilit, in afara atributiilor sale regulamentare (actio ultra vires), ca nu este de 

competenta Senatului a se pronunta cu privire la aplicarea unor sanctiuni ori interdictii pentru 

incalcarea obligatiilor legale referitoare la starea de incompatibilitate care nu se refera la 

Contrar insa celor retinute prin Decizia nr. 460 din 13 noiembrie 2013, apreciez ca 

, in Parlamentul Romaniei, a procedurii legislative in scopul adoptarii 

prin care sa se interpreteze dispozitiile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010.

CC privind existenta unui conflict juridic de natura 

constitutionala intre autoritatea judecatoreasca si cea legiuitoare

 Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial 762 din 9 decembrie 2013 a fost publicata 

a Curtii Constitutionale 

referitoare la sesizarea formulata de presedintele Consiliului 

Superior al Magistraturii privind existenta unui conflict juridic de 

natura constitutionala intre autoritatea judecatoreasca, reprezentata 

Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe de o parte, si autoritatea 

legiuitoare, reprezentata de Senatul Romaniei, pe de alta parte. 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii a solicitat Curtii Constitutionale sa se pronunte 

xistentei unui conflict juridic de natura constitutionala intre autoritatea 

, reprezentata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe de o parte, si autoritatea 

ionala a constatat existenta unui conflict juridic de natura constitutionala 

intre autoritatea judecatoreasca, reprezentata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, si 

autoritatea legiuitoare, reprezentata de Senatul Romaniei, prin omisiunea acestuia din urma de 

a finaliza procedura parlamentara cu privire la sesizarea Agentiei Nationale de Integritate. 

Senatul Romaniei urmeaza sa decida cu privire la incetarea sau nu a calitatii de senator a 

or art. 25 alin. (2) din Legea 

prin Decizia nr. 460 din 13 

noiembrie 2013, in sensul constatarii existentei unui conflict juridic de natura constitutionala 

intre autoritatea judecatoreasca, pe de o parte, reprezentata de Inalta Curte de Casatie si 

pe de alta parte, reprezentata de Senatul Romaniei, conflict 

declansat prin omisiunea acestuia din urma de a finaliza procedura parlamentara cu privire la 

sesizarea Agentiei Nationale de Integritate referitoare la constatarea demiterii de drept din 

ea de senator a domnului Mora Akos Daniel, ca urmare a pronuntarii Deciziei nr. 6.289 din 

24 septembrie 2013 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, irevocabila, cu consecinta mentinerii ca 

entia Nationala de Integritate. 

doar cu privire la 

Comisia juridica, de 

avea obligatia de a intocmi un raport cu 

, urmand ca acest raport sa fie supus votului Plenului 

ii de zi a sedintelor Senatului si programului de activitate 

intocmit, in temeiul art. 36 alin. (1) lit. h) din Regulamentul Senatului, de Biroul permanent al 

Senatului. Or, in fapt, raportul respectiv, redactat sub forma unui punct de vedere, nu a fost 

pus votului Plenului Senatului, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari fiind 

cea care a stabilit, in afara atributiilor sale regulamentare (actio ultra vires), ca nu este de 

unor sanctiuni ori interdictii pentru 

incalcarea obligatiilor legale referitoare la starea de incompatibilitate care nu se refera la 

, apreciez ca nu este 

rocedurii legislative in scopul adoptarii 

prin care sa se interpreteze dispozitiile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010. 

CC privind existenta unui conflict juridic de natura 

constitutionala intre autoritatea judecatoreasca si cea legiuitoare 
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Decizia nr. 435 din 29 octombrie 2013

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 158 

alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar

publice.

Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 11 februarie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 11.527/62/2012, Tribunalul 

Brasov – Sectia I civila a sesizat Curtea Constitutionala cu 

dispozitiilor art. 158 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice. 

� Exceptia a fost ridicata de Sindicatul Liber Nitramonia

de sindicat Ioan Burlea, cu 

face. 

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, in esenta, ca textul de 

lege criticat este retroactiv si creeaza inechitati sociale.

� Curtea Constitutionala a decis respingerea, ca neintemeiata, a exceptiei de 

neconstitutionalitate ridicata de Sindicatul Liber Nitramonia

membrului de sindicat Ioan Burlea, in Dosarul nr. 11.527/62/2012 al Tribunalului Brasov 

Sectia I civila si constata ca dispozitiile art. 158 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice sunt constitutionale in raport cu criticile formulate.

� In cadrul opiniei separate a judecatorilor Mona

� In dezacord cu solutia adoptata 

octombrie 2013, consideram ca sunt intemeiate criticile de neconstitutionalitate aduse 

dispozitiilor art. 158 alin. (1) din Legea nr. 263/2010

iar exceptia de neconstitutionalitate s

expuse in continuare: 

� Autorul exceptiei de neconstitutionalitate este o 

potrivit legislatiei anterioar

de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, in grupa I si al carui drept la pensie s

dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publ

� Spre deosebire de argumentele retinute de Curte prin Decizia nr. 435/2013, apreciem insa ca 

aceasta diferenta era susceptibila de a justifica un tratament juridic diferentiat

pentru viitor, respectiv dupa ce activitatile si unitatile incadrate a

au fost incadrate in conditii speciale ori deosebite, dupa caz, potrivit legislatiei ulterioare datei 

de 1 aprilie 2001. 

� A interpreta altfel, in sensul retinut de Curte prin decizia amintita, potrivit careia diferenta 

obiectiva de situatii in care se gasesc dupa data de 1 aprilie 2001 persoanele care au 

desfasurat munca in grupa I isi extinde efectele si pentru trecut, anterior acestei date, 

apreciem ca este de natura sa aduca atingere atat principiului neretroactivitatii legii c

cat si celui al egalitatii in drepturi a cetatenilor

16 alin. (1) din Constitutie. 

� Este adevarat ca, asa cum a retinut Curtea prin Decizia nr. 435/2013, 

sunt cele in vigoare la data nasterii dreptului la pensie

regit actum nu poate avea ca efect ignorarea unei situatii stabilite in trecut

incadrarea in grupa I de munca la data desfasurarii activitatii in aceste conditii.

CC a respins cu opinie separata exceptia de 

privind sistemul unitar de pensii publice

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

In Monitorul Oficial nr. 766 din 9 decembrie 2013 a fost publicata 

Decizia nr. 435 din 29 octombrie 2013 a Curtii Constitutionale 

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 158 

alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar 

publice. 

Prin Incheierea din 11 februarie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 11.527/62/2012, Tribunalul 

Sectia I civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a 

dispozitiilor art. 158 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

Exceptia a fost ridicata de Sindicatul Liber Nitramonia–Rompiro Fagaras, in numele membrului 

prilejul solutionarii unei actiuni civile avand ca obiect obligatia de a 

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, in esenta, ca textul de 

lege criticat este retroactiv si creeaza inechitati sociale. 

nala a decis respingerea, ca neintemeiata, a exceptiei de 

ridicata de Sindicatul Liber Nitramonia–Rompiro Fagaras, in numele 

membrului de sindicat Ioan Burlea, in Dosarul nr. 11.527/62/2012 al Tribunalului Brasov 

constata ca dispozitiile art. 158 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice sunt constitutionale in raport cu criticile formulate.

opiniei separate a judecatorilor Mona-Maria Pivniceru si Valer Dorneanu

In dezacord cu solutia adoptata – cu majoritate de voturi – prin Decizia nr. 435 din 29 

consideram ca sunt intemeiate criticile de neconstitutionalitate aduse 

dispozitiilor art. 158 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 

iar exceptia de neconstitutionalitate s-ar fi impus a fi admisa pentru argumentele ce vor fi 

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate este o persoana care a prestat o munca incadrata

potrivit legislatiei anterioare datei intrarii in vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public 

de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, in grupa I si al carui drept la pensie s

dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publ

Spre deosebire de argumentele retinute de Curte prin Decizia nr. 435/2013, apreciem insa ca 

diferenta era susceptibila de a justifica un tratament juridic diferentiat

pentru viitor, respectiv dupa ce activitatile si unitatile incadrate anterior in grupa I de munca 

au fost incadrate in conditii speciale ori deosebite, dupa caz, potrivit legislatiei ulterioare datei 

, in sensul retinut de Curte prin decizia amintita, potrivit careia diferenta 

de situatii in care se gasesc dupa data de 1 aprilie 2001 persoanele care au 

desfasurat munca in grupa I isi extinde efectele si pentru trecut, anterior acestei date, 

este de natura sa aduca atingere atat principiului neretroactivitatii legii c

cat si celui al egalitatii in drepturi a cetatenilor, principii consacrate de art. 15 alin. (2) si art. 

 

Este adevarat ca, asa cum a retinut Curtea prin Decizia nr. 435/2013, conditiile de pensionare 

la data nasterii dreptului la pensie, dar consideram ca principiul tempus 

regit actum nu poate avea ca efect ignorarea unei situatii stabilite in trecut

incadrarea in grupa I de munca la data desfasurarii activitatii in aceste conditii.

CC a respins cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate a Legii 

privind sistemul unitar de pensii publice 

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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onitorul Oficial nr. 766 din 9 decembrie 2013 a fost publicata 

a Curtii Constitutionale 

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 158 

 de pensii 

Prin Incheierea din 11 februarie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 11.527/62/2012, Tribunalul 

exceptia de neconstitutionalitate a 

dispozitiilor art. 158 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

Rompiro Fagaras, in numele membrului 

prilejul solutionarii unei actiuni civile avand ca obiect obligatia de a 

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, in esenta, ca textul de 

nala a decis respingerea, ca neintemeiata, a exceptiei de 

Rompiro Fagaras, in numele 

membrului de sindicat Ioan Burlea, in Dosarul nr. 11.527/62/2012 al Tribunalului Brasov – 

constata ca dispozitiile art. 158 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice sunt constitutionale in raport cu criticile formulate. 

Maria Pivniceru si Valer Dorneanu se arata: 

prin Decizia nr. 435 din 29 

consideram ca sunt intemeiate criticile de neconstitutionalitate aduse 

e pensii publice, 

ar fi impus a fi admisa pentru argumentele ce vor fi 

persoana care a prestat o munca incadrata, 

e datei intrarii in vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public 

de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, in grupa I si al carui drept la pensie s-a deschis 

dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 

Spre deosebire de argumentele retinute de Curte prin Decizia nr. 435/2013, apreciem insa ca 

diferenta era susceptibila de a justifica un tratament juridic diferentiat numai 

nterior in grupa I de munca 

au fost incadrate in conditii speciale ori deosebite, dupa caz, potrivit legislatiei ulterioare datei 

, in sensul retinut de Curte prin decizia amintita, potrivit careia diferenta 

de situatii in care se gasesc dupa data de 1 aprilie 2001 persoanele care au 

desfasurat munca in grupa I isi extinde efectele si pentru trecut, anterior acestei date, 

este de natura sa aduca atingere atat principiului neretroactivitatii legii civile, 

, principii consacrate de art. 15 alin. (2) si art. 

conditiile de pensionare 

principiul tempus 

regit actum nu poate avea ca efect ignorarea unei situatii stabilite in trecut, respectiv 

incadrarea in grupa I de munca la data desfasurarii activitatii in aceste conditii. 

neconstitutionalitate a Legii 
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  CC a respins cu opinie sep

privind incadrarea si salarizarea personalului didactic

Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 30 mai 2013, pronuntata in Dosarul nr. 1.507/87/2012, Tribunalul 

Teleorman – Sectia conflicte de munca, asigurari sociale si contencios administrativ si fiscal 

Completul specializat pentru contencios administrativ si fiscal a sesizat 

cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 din cap. I al anexei nr. 5 la Legea 

nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic 

auxiliar din invatamant. 

� Exceptia a fost ridicata de Sindicatul Invatamantului Preuniversitar Teleorman intr

avand ca obiect o actiune pentru obligarea la calcularea si plata diferentelor de drepturi 

salariale rezultate din neacordarea sporului de 15% pentru titlul stiintific de doctor.

� Curtea Constitutionala a decis respingerea, ca inadmisibila, a exceptiei de 

neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 din cap. I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 

privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxili

invatamant, exceptie ridicata de Sindicatul Invatamantului Preuniversitar Teleorman in 

Dosarul nr. 1.507/87/2012 al Tribunalului Teleorman 

sociale si contencios administrativ fiscal 

administrativ si fiscal si de Uniunea Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar Iasi in 

dosarele nr. 3.927/99/2013, nr. 11.850/99/2012, nr. 11.851/99/2012, nr. 11.856/99/2012 si 

nr. 11.857/99/2012 ale Tribunalului Iasi 

� In cadrul opiniei separate a judecatorului, prof. univ. dr. Mona

� In dezacord cu solutia adoptata de Curtea Constitutionala

octombrie 2013, consideram ca 

cap. I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a 

personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant 

motive: 

� Consideram ca prin aceste prevederi 

16 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

� Prin articolul criticat pe cale de exceptie 

doctorat pentru personalele care obtin acest titlu dupa 31 decembrie 2009

normativ apare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, abia in 10 mai 2011, perioada de 

referinta este 31 decembrie 2009, fara a exista un criteriu obiectiv pentru care a fost aleasa 

aceasta solutie legislativa. 

� Or, astfel cum s-a retinut in Decizia nr. 1/1994 a Curtii Constitutionale privind liberul acces la 

justitie al persoanelor in apararea drepturilor, libertatilor si intereselor lor legitime, s

ca principiul egalitatii „nu exclude ci, dimpotriva, presupune solutii dife

diferite. In consecinta, un tratament diferit nu poate fi doar expresia aprecierii exclusive a 

legiuitorului, ci trebuie sa se justifice rational, in respectul principiului egalitatii cetatenilor in 

fata legii si a autoritatilor public

� Or, in acest caz, in masura in care persoanele care erau incadrate si care au obtinut titlul de 

doctor dupa 1 ianuarie 2010 sunt excluse de la acordarea compensatiei tranzitorii, norma 

instituita este una discriminatorie

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

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

CC a respins cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate a Legii 

privind incadrarea si salarizarea personalului didactic

Prin Incheierea din 30 mai 2013, pronuntata in Dosarul nr. 1.507/87/2012, Tribunalul 

Sectia conflicte de munca, asigurari sociale si contencios administrativ si fiscal 

Completul specializat pentru contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala 

exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 din cap. I al anexei nr. 5 la Legea 

nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic 

ridicata de Sindicatul Invatamantului Preuniversitar Teleorman intr

avand ca obiect o actiune pentru obligarea la calcularea si plata diferentelor de drepturi 

salariale rezultate din neacordarea sporului de 15% pentru titlul stiintific de doctor.

urtea Constitutionala a decis respingerea, ca inadmisibila, a exceptiei de 

a prevederilor art. 8 din cap. I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 

privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxili

invatamant, exceptie ridicata de Sindicatul Invatamantului Preuniversitar Teleorman in 

Dosarul nr. 1.507/87/2012 al Tribunalului Teleorman – Sectia conflicte de munca, asigurari 

sociale si contencios administrativ fiscal – Completul specializat pentru contencios 

administrativ si fiscal si de Uniunea Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar Iasi in 

dosarele nr. 3.927/99/2013, nr. 11.850/99/2012, nr. 11.851/99/2012, nr. 11.856/99/2012 si 

nr. 11.857/99/2012 ale Tribunalului Iasi – Sectia I civila. 

opiniei separate a judecatorului, prof. univ. dr. Mona-Maria Pivniceru

dezacord cu solutia adoptata de Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 429 din 24 

octombrie 2013, consideram ca exceptia de neconstitutionalitate a prevede

cap. I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a 

personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant trebuia admisa pentru urmatoarele 

Consideram ca prin aceste prevederi se aduce atingere principiului egalitatii consacrat de art. 

16 alin. (1) din Constitutia Romaniei. 

Prin articolul criticat pe cale de exceptie se inlatura posibilitatea de a obtine sporul de 

doctorat pentru personalele care obtin acest titlu dupa 31 decembrie 2009. Astfel, desi actul 

normativ apare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, abia in 10 mai 2011, perioada de 

referinta este 31 decembrie 2009, fara a exista un criteriu obiectiv pentru care a fost aleasa 

tinut in Decizia nr. 1/1994 a Curtii Constitutionale privind liberul acces la 

justitie al persoanelor in apararea drepturilor, libertatilor si intereselor lor legitime, s

principiul egalitatii „nu exclude ci, dimpotriva, presupune solutii diferite pentru situatii 

. In consecinta, un tratament diferit nu poate fi doar expresia aprecierii exclusive a 

legiuitorului, ci trebuie sa se justifice rational, in respectul principiului egalitatii cetatenilor in 

fata legii si a autoritatilor publice“. 

in masura in care persoanele care erau incadrate si care au obtinut titlul de 

doctor dupa 1 ianuarie 2010 sunt excluse de la acordarea compensatiei tranzitorii, norma 

instituita este una discriminatorie.  

In Monitorul Oficial nr. 467 din 9 decembrie 2013 a fost publicata 

Decizia nr. 429 din 24 octombrie 2013 a Curtii Constitutionale 

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 

din cap. I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind incadrarea si 

salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar 

din invatamant. 

 Legalis.ro. 

arata exceptia de neconstitutionalitate a Legii 

privind incadrarea si salarizarea personalului didactic 

Prin Incheierea din 30 mai 2013, pronuntata in Dosarul nr. 1.507/87/2012, Tribunalul 

Sectia conflicte de munca, asigurari sociale si contencios administrativ si fiscal – 

Curtea Constitutionala 

exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 din cap. I al anexei nr. 5 la Legea 

nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic 

ridicata de Sindicatul Invatamantului Preuniversitar Teleorman intr-o cauza 

avand ca obiect o actiune pentru obligarea la calcularea si plata diferentelor de drepturi 

salariale rezultate din neacordarea sporului de 15% pentru titlul stiintific de doctor. 

urtea Constitutionala a decis respingerea, ca inadmisibila, a exceptiei de 

a prevederilor art. 8 din cap. I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 

privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din 

invatamant, exceptie ridicata de Sindicatul Invatamantului Preuniversitar Teleorman in 

Sectia conflicte de munca, asigurari 

ru contencios 

administrativ si fiscal si de Uniunea Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar Iasi in 

dosarele nr. 3.927/99/2013, nr. 11.850/99/2012, nr. 11.851/99/2012, nr. 11.856/99/2012 si 

Maria Pivniceru se arata: 

prin Decizia nr. 429 din 24 

a prevederilor art. 8 din 

cap. I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a 

pentru urmatoarele 

consacrat de art. 

se inlatura posibilitatea de a obtine sporul de 

Astfel, desi actul 

normativ apare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, abia in 10 mai 2011, perioada de 

referinta este 31 decembrie 2009, fara a exista un criteriu obiectiv pentru care a fost aleasa 

tinut in Decizia nr. 1/1994 a Curtii Constitutionale privind liberul acces la 

justitie al persoanelor in apararea drepturilor, libertatilor si intereselor lor legitime, s-a statuat 

rite pentru situatii 

. In consecinta, un tratament diferit nu poate fi doar expresia aprecierii exclusive a 

legiuitorului, ci trebuie sa se justifice rational, in respectul principiului egalitatii cetatenilor in 

in masura in care persoanele care erau incadrate si care au obtinut titlul de 

doctor dupa 1 ianuarie 2010 sunt excluse de la acordarea compensatiei tranzitorii, norma 

In Monitorul Oficial nr. 467 din 9 decembrie 2013 a fost publicata 

a Curtii Constitutionale 

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 

din cap. I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind incadrarea si 

salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar 
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reprezinta un instrument de lucru in care este realizata o 

nu constituie asistenta juridica in sensul 

514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea 

profesiei de avocat, completata de Statutul profesiei de avocat.  


