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Principalele prevederi 

� In activitatea desfasurata, 

privind controlul in sistemul 

� CNAS desfasoara activitati de control

sanatate, prin DGMCA si structurile teritoriale de control.

� DGMCA si structurile teritoriale de control realizeaza activitati de control in

sistemului de asigurari sociale de sanatate

actele normative si administrative.

Activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurari 

Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare 

Principalele prevederi 

� In cazul vacantarii unei pozitii, perioada pana la propunerea si depunerea documentatiei 

complete pentru o noua persoana 

administratorului, si 60 de zile

Legea referendumului a fost modificata

Principalele prevederi 

� Referendumul este valabil daca la acesta participa cel putin 30% din numarul persoanelor 

inscrise in listele electorale permanente.

� Rezultatul referendumului

25% din cei inscrisi pe listele electorale permanente.

� Cetatenii sunt chemati sa se pronunte prin «DA» sau «NU»

referendumului, decizand cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

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

In Monitorul Oficial nr. 784 din 14 decembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 1012/2013 al CNAS pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul 

sistemului de asigurari sociale de sanatate. 

In activitatea desfasurata, membrii echipelor de control sunt obligati sa respecte Ghidul 

privind controlul in sistemul asigurarilor sociale de sanatate. 

CNAS desfasoara activitati de control in cadrul sistemului de asigurari sociale de 

sanatate, prin DGMCA si structurile teritoriale de control. 

DGMCA si structurile teritoriale de control realizeaza activitati de control in

sistemului de asigurari sociale de sanatate, in limitele de competenta stabilite prin 

actele normative si administrative. 

Activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurari 

sociale de sanatate 

Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare 

au suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 784 din 14 decembrie 2013 a fost 

publicata Norma nr. 17/2013 a ASF pentru modificarea 

Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de 

reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse 

in aplicare prin Ordinul presedintelui CSA nr. 15/2010.

In cazul vacantarii unei pozitii, perioada pana la propunerea si depunerea documentatiei 

complete pentru o noua persoana nu trebuie sa depaseasca 90 de zile

60 de zile, in cazul conducatorului executiv, de la data vacantarii

Legea referendumului a fost modificata 

In Monitorul Oficial nr. 787 din 16 decembrie 2013 a fost 

publicata Legea nr. 341/2013 pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si 

desfasurarea referendumului. 

Referendumul este valabil daca la acesta participa cel putin 30% din numarul persoanelor 

in listele electorale permanente. 

Rezultatul referendumului este validat daca optiunile valabil exprimate reprezinta cel putin 

din cei inscrisi pe listele electorale permanente. 

Cetatenii sunt chemati sa se pronunte prin «DA» sau «NU» asupra problemei supuse 

referendumului, decizand cu majoritatea voturilor valabil exprimate. 

un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 784 din 14 decembrie 2013 a fost publicat 

pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul 

membrii echipelor de control sunt obligati sa respecte Ghidul 

in cadrul sistemului de asigurari sociale de 

DGMCA si structurile teritoriale de control realizeaza activitati de control in cadrul 

, in limitele de competenta stabilite prin 

Activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurari 

Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare  

In Monitorul Oficial nr. 784 din 14 decembrie 2013 a fost 

pentru modificarea 

Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de 

reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse 

nr. 15/2010. 

In cazul vacantarii unei pozitii, perioada pana la propunerea si depunerea documentatiei 

nu trebuie sa depaseasca 90 de zile, in cazul 

, in cazul conducatorului executiv, de la data vacantarii. 

In Monitorul Oficial nr. 787 din 16 decembrie 2013 a fost 

pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si 

Referendumul este valabil daca la acesta participa cel putin 30% din numarul persoanelor 

validat daca optiunile valabil exprimate reprezinta cel putin 

asupra problemei supuse 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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 Guvernul a aprobat masurile de reducere a numarului 

Principalele prevederi 

� Se aproba masurile de reducere a numarului de certificate verzi

art. 6 alin. (2) lit. a), c) si f) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de 

promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

centralele/grupurile electrice detinute de producatorii de energie electrica din surse 

regenerabile de energie, acreditate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in 

Domeniul Energiei pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate

intrarii in vigoare a prezentei hotarari, astfel:

• 0,7 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh

hidroelectrice sunt noi, cu puteri instalate de cel mult 10 MW;

• 0,5 certificate verzi, pana in anul 2017

2018, pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producatorii de energie electrica din 

energie eoliana; 

• 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat

electrica din energie solara.

Normele metodologice de aplicare a Legii privind paza obiectivelor 

Principalele prevederi 

� In termen de 24 luni 

functionare a unitatilor prevazute la art. 2 al

specializate de paza si protectie si a celor care desfasoara activitati de proiectare, 

producere, instalare si intretinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, licentiate 

pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, precum si a dispeceratelor de 

monitorizare a sistemelor de alarmare, infiintate pana la aceeasi data, trebuie sa fie 

potrivit cerintelor stabilite in normele metodologice a

� Pana la aprobarea standardului ocupational pentru ocupatia de evaluator de risc

securitatea fizica si, ulterior, pentru o perioada de 6 luni de la data emiterii deciziei 

aprobare a acestuia, analizele de risc pot fi elaborate de specialisti cu o vechime mai 

mare de 5 ani in domeniul evaluarii 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

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

Guvernul a aprobat masurile de reducere a numarului 

de certificate verzi 

In Monitorul Oficial nr. 788 din 16 decembrie 2013 a fost 

publicata H.G. nr. 994/2013 privind aprobarea masurilor de 

reducere a numarului de certificate verzi in situatiile prevazute la 

art. 6 alin. (2) lit. a), c) si f) din Legea nr. 220/2008 pentru 

stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 

regenerabile de energie. 

masurile de reducere a numarului de certificate verzi in situatiile prevazute la 

art. 6 alin. (2) lit. a), c) si f) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de 

promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

centralele/grupurile electrice detinute de producatorii de energie electrica din surse 

regenerabile de energie, acreditate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in 

Domeniul Energiei pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi dupa data 

intrarii in vigoare a prezentei hotarari, astfel: 

0,7 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat, daca centralele 

hidroelectrice sunt noi, cu puteri instalate de cel mult 10 MW; 

0,5 certificate verzi, pana in anul 2017, si 0,25 certificate verzi, incepand cu anul 

, pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producatorii de energie electrica din 

3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producatorii de energie 

electrica din energie solara. 

Normele metodologice de aplicare a Legii privind paza obiectivelor 

au suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 789 din 16 decembrie 2013 a fost 

publicata H.G. nr. 1017/2013 privind modificarea Hotararii 

Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

 de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, modul de 

functionare a unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 

specializate de paza si protectie si a celor care desfasoara activitati de proiectare, 

stalare si intretinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, licentiate 

pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, precum si a dispeceratelor de 

monitorizare a sistemelor de alarmare, infiintate pana la aceeasi data, trebuie sa fie 

ivit cerintelor stabilite in normele metodologice aprobate prin prezenta hotarare.

aprobarea standardului ocupational pentru ocupatia de evaluator de risc

securitatea fizica si, ulterior, pentru o perioada de 6 luni de la data emiterii deciziei 

analizele de risc pot fi elaborate de specialisti cu o vechime mai 

in domeniul evaluarii riscului la securitatea fizica. 

 Legalis.ro. 

Guvernul a aprobat masurile de reducere a numarului  

In Monitorul Oficial nr. 788 din 16 decembrie 2013 a fost 

privind aprobarea masurilor de 

reducere a numarului de certificate verzi in situatiile prevazute la 

art. 6 alin. (2) lit. a), c) si f) din Legea nr. 220/2008 pentru 

stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 

in situatiile prevazute la 

art. 6 alin. (2) lit. a), c) si f) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de 

promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie pentru 

centralele/grupurile electrice detinute de producatorii de energie electrica din surse 

regenerabile de energie, acreditate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in 

verzi dupa data 

produs si livrat, daca centralele 

5 certificate verzi, incepand cu anul 

, pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producatorii de energie electrica din 

de producatorii de energie 

Normele metodologice de aplicare a Legii privind paza obiectivelor  

ficial nr. 789 din 16 decembrie 2013 a fost 

modificarea Hotararii 

Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor. 

de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, modul de 

in. (1) din Legea nr. 333/2003 a societatilor 

specializate de paza si protectie si a celor care desfasoara activitati de proiectare, 

stalare si intretinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, licentiate 

pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, precum si a dispeceratelor de 

monitorizare a sistemelor de alarmare, infiintate pana la aceeasi data, trebuie sa fie 

probate prin prezenta hotarare. 

aprobarea standardului ocupational pentru ocupatia de evaluator de risc la 

securitatea fizica si, ulterior, pentru o perioada de 6 luni de la data emiterii deciziei de 

analizele de risc pot fi elaborate de specialisti cu o vechime mai 
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In Monitorul Oficial nr. 789 din 16 decembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 2008/2013

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 

284din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice.

Principalele prevederi: 

� Institutiile publice finantate integral sau partial de la bugetul de stat

asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale 

Trezoreriei Statului la care isi au conturile deschise 

situatiile financiare) intocmit pentru total plati restante aferente activitatii proprii 

40, pe modelul aprobat prin Ordin

aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare 

trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 

2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

� Formularul intocmit lunar se depune la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pana 

tarziu la data de 5 a lunii curente

precedente, atat pe suport hartie, c

lunii este zi nelucratoare, termenul

lucratoare urmatoare. 

� Formularul se intocmeste si se depune la unitatile Trezorerie

si in situatia in care la finele lunii de raportare institutia publica nu inregistreaza arierate.

� Institutiile publice care nu prezinta

restante“ (anexa 30 la situatiile financiare) intocmit pentru to

activitatii proprii la finele lunii precedente, pana la data de 5 a lunii curente, 

plati numai pentru achitarea drepturilor salariale si a contributiilor aferente acestora

respectiv pentru stingerea arieratelor

comisioanelor si altor costuri aferente datoriei publice.

 Depunerea formularului "Plati restante" de catre 

finantate integral sau partial de la bugetul de stat

Stabilirea numarului autorizatiilor de munca ce vor fi eliberate 

Principalele prevederi 

� Hotararea stabileste un numar total de 

2014 strainilor care doresc sa se incadreze in munca sau sa presteze munca in Romania in baza 

deciziei de detasare a unui angajator persoana juridica straina, defalcate pe tipuri de autorizatii 

de munca, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului n

privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei, aprobata cu modificari 

si completari prin Legea nr. 134/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

� In situatia in care numarul cererilor pentru eliberarea de auto

decat numarul stabilit, acesta poate fi suplimentat prin hotarare a Guvernului

memoriu justificativ, la propunerea 

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

In Monitorul Oficial nr. 789 din 16 decembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 2008/2013 al ministrului Finantelor Publice pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 

284din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice. 

Institutiile publice finantate integral sau partial de la bugetul de stat, de la bugetul 

asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale depun la unitatile teritoriale

la care isi au conturile deschise formularul „Plati restante“ 

situatiile financiare) intocmit pentru total plati restante aferente activitatii proprii 

40, pe modelul aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare 

trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 

si completarile ulterioare. 

Formularul intocmit lunar se depune la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pana 

tarziu la data de 5 a lunii curente, inclusiv, pentru datele de raportare de la sfarsitul lunii 

precedente, atat pe suport hartie, cat si in format electronic. In situatia in care data de 5 a 

lunii este zi nelucratoare, termenul-limita de depunere a formularului este prima zi 

Formularul se intocmeste si se depune la unitatile Trezoreriei Statului la termenul preva

si in situatia in care la finele lunii de raportare institutia publica nu inregistreaza arierate.

Institutiile publice care nu prezinta la unitatile Trezoreriei Statului formularul „Plati 

(anexa 30 la situatiile financiare) intocmit pentru totalul platilor restante aferente 

activitatii proprii la finele lunii precedente, pana la data de 5 a lunii curente, 

plati numai pentru achitarea drepturilor salariale si a contributiilor aferente acestora

respectiv pentru stingerea arieratelor, precum si pentru plata ratelor de capital, dobanzilor, 

comisioanelor si altor costuri aferente datoriei publice. 

Depunerea formularului "Plati restante" de catre institutiile publice 

finantate integral sau partial de la bugetul de stat 

Stabilirea numarului autorizatiilor de munca ce vor fi eliberate 

strainilor in anul 2014 

In Monitorul Oficial nr. 791 din 17 decembrie 2013 a fost 

publicata H.G. nr. 992/2013 privind stabilirea numarului 

autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 

2014. 

stabileste un numar total de 5.500 de autorizatii de munca ce pot fi eliberate in anul 

care doresc sa se incadreze in munca sau sa presteze munca in Romania in baza 

deciziei de detasare a unui angajator persoana juridica straina, defalcate pe tipuri de autorizatii 

de munca, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului n

privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei, aprobata cu modificari 

si completari prin Legea nr. 134/2008, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In situatia in care numarul cererilor pentru eliberarea de autorizatii de munca este mai mare 

acesta poate fi suplimentat prin hotarare a Guvernului

memoriu justificativ, la propunerea MMFPSPV. 

un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 789 din 16 decembrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Finantelor Publice pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 

, de la bugetul 

la unitatile teritoriale ale 

 (anexa 30 la 

situatiile financiare) intocmit pentru total plati restante aferente activitatii proprii – codul 

ul ministrului finantelor publice nr. 629/2009 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare 

trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 

Formularul intocmit lunar se depune la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pana cel 

, inclusiv, pentru datele de raportare de la sfarsitul lunii 

at si in format electronic. In situatia in care data de 5 a 

este prima zi 

i Statului la termenul prevazut 

si in situatia in care la finele lunii de raportare institutia publica nu inregistreaza arierate. 

formularul „Plati 

talul platilor restante aferente 

activitatii proprii la finele lunii precedente, pana la data de 5 a lunii curente, pot efectua 

plati numai pentru achitarea drepturilor salariale si a contributiilor aferente acestora, 

, precum si pentru plata ratelor de capital, dobanzilor, 

institutiile publice 

Stabilirea numarului autorizatiilor de munca ce vor fi eliberate 

In Monitorul Oficial nr. 791 din 17 decembrie 2013 a fost 

privind stabilirea numarului 

autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 

5.500 de autorizatii de munca ce pot fi eliberate in anul 

care doresc sa se incadreze in munca sau sa presteze munca in Romania in baza 

deciziei de detasare a unui angajator persoana juridica straina, defalcate pe tipuri de autorizatii 

de munca, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 56/2007 

privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei, aprobata cu modificari 

rizatii de munca este mai mare 

acesta poate fi suplimentat prin hotarare a Guvernului, in baza unui 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi 
� Formularul „Fisa Entitatii Publice“

acestuia pot fi descarcate de pe pagina web a Ministerului Finantelor Publice, 

www.mfinante.ro/forexebug.html sau pot fi puse la dispozitie de catre unitatea 

operativa a Trezoreriei Statului la care este arondata entitatea publica. 

� Formularul „Fisa Entitatii Publice“ 

A fost aprobata Procedura privind registrul entitatilor publice

Au fost aprobate regulile privind inregistrarea operatorilor in 

Principalele prevederi 

� In fiecare an, pana la data de 16 mai

inregistra activitatea la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

mandatate de MADR sau directiile pentru agricultura judetene si a municipiului 

Bucuresti, denumite in continuare EM/DAJ.

� EM se deplaseaza la operatori

impreuna cu operatorii fisele de inregistrare, verifica conform

fisele de inregistrare la DAJ in vederea inregistrarii si avizarii si comunica MADR fisele 

de inregistrare in format electronic.

� Isi pot inregistra activitatea 

intra pentru prima data in sistem si nu solicita sprijin financiar.

HG privind organizarea si functionarea 

Principalele prevederi 

� Numarul maxim de posturi este de 278

ministrului. 

� Structura cu atributii in elaborarea si coordonarea programelor nationale de sanatate

Agentia Nationala de Programe de Sanatate, organizata ca directie generala in cadrul 

Ministerului Sanatatii. 

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. 794 din 17 decembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 2004/2013 al ministrului Finantelor Publice pentru 

aprobarea Procedurii privind registrul entitatilor publice.

„Fisa Entitatii Publice“ si instructiunile pentru completarea si utilizarea 

acestuia pot fi descarcate de pe pagina web a Ministerului Finantelor Publice, 

www.mfinante.ro/forexebug.html sau pot fi puse la dispozitie de catre unitatea 

Trezoreriei Statului la care este arondata entitatea publica.  

Formularul „Fisa Entitatii Publice“ se completeaza electronic. 

A fost aprobata Procedura privind registrul entitatilor publice

Au fost aprobate regulile privind inregistrarea operatorilor in 

agricultura ecologica 

In Monitorul Oficial nr. 798 din 18 decembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 1438/2013 al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii 

Rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii si

dezvoltarii rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor 

privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica.

pana la data de 16 mai (inclusiv), operatorii au obligatia de a

inregistra activitatea la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin entitatile 

MADR sau directiile pentru agricultura judetene si a municipiului 

Bucuresti, denumite in continuare EM/DAJ. 

EM se deplaseaza la operatori, incheie contracte de prestari de servicii, intocmeste 

impreuna cu operatorii fisele de inregistrare, verifica conformitatea datelor, transmite 

fisele de inregistrare la DAJ in vederea inregistrarii si avizarii si comunica MADR fisele 

de inregistrare in format electronic. 

si pot inregistra activitatea pana la data de 15 decembrie a fiecarui an operatorii care 

u prima data in sistem si nu solicita sprijin financiar. 

HG privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii 

a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 799 din 18 decembrie 2013 a fost 

publicata H.G. nr. 993/2013 pentru modificarea si completarea 

Hotararii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si 

functionarea Ministerului Sanatatii. 

Numarul maxim de posturi este de 278, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului 

Structura cu atributii in elaborarea si coordonarea programelor nationale de sanatate

Agentia Nationala de Programe de Sanatate, organizata ca directie generala in cadrul 

 Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 794 din 17 decembrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Finantelor Publice pentru 

aprobarea Procedurii privind registrul entitatilor publice. 

si instructiunile pentru completarea si utilizarea 

acestuia pot fi descarcate de pe pagina web a Ministerului Finantelor Publice, 

www.mfinante.ro/forexebug.html sau pot fi puse la dispozitie de catre unitatea 

A fost aprobata Procedura privind registrul entitatilor publice 

Au fost aprobate regulile privind inregistrarea operatorilor in 

In Monitorul Oficial nr. 798 din 18 decembrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii 

Rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii si 

dezvoltarii rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor 

privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica. 

operatorii au obligatia de a-si 

prin entitatile 

MADR sau directiile pentru agricultura judetene si a municipiului 

incheie contracte de prestari de servicii, intocmeste 

itatea datelor, transmite 

fisele de inregistrare la DAJ in vederea inregistrarii si avizarii si comunica MADR fisele 

operatorii care 

Ministerului Sanatatii  

In Monitorul Oficial nr. 799 din 18 decembrie 2013 a fost 

pentru modificarea si completarea 

Hotararii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si 

aferente cabinetului 

Structura cu atributii in elaborarea si coordonarea programelor nationale de sanatate este 

Agentia Nationala de Programe de Sanatate, organizata ca directie generala in cadrul 
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In Monitorul Oficial nr. 799 din 18 decembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 3763/2013

Ordinului nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului si continutului 

formularelor 208 

Principalele prevederi 

� Instructiunile de completare a formularului 208

pe veniturile din transferul 

14.13.01.13/10i, punctul 4, sectiunea C „Date informative privind impozitul pe veniturile din 

transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal“ de la capitolul II „Completarea 

declaratiei“ se modifica si va avea urmatorul cuprins:

� «Nume, Prenume» – se completeaza pentru fiecare beneficiar de venit, inscriindu

numele si prenumele persoanelor fizice.

� «Cota parte» – se inscrie cota

de proprietate si a dezmembramintelor acestuia.

� In cazul in care nu sunt precizate cotele, se prezuma ca fiecare coproprietar, cumparator, 

detine o cota egala cu a celorlalti.

� «Modalitatea de transfer a dreptului de proprietate si a dezmembramintelor

se inscrie tipul de transfer, pentru fiecare tranzactie (vanzare

donatie etc.). 

� «Perioada detinere imobil»

sub 3 ani, inclusiv, sau peste 3 ani, dupa caz.

� Atentie! Nu se completeaza in cazul transmiterii dreptului de proprietate si a 

dezmembramintelor acestuia cu titlul de mostenire.

� «Valoarea inscrisa in documentul de transfer»

inscrisa in documentul de transfer (actu

beneficiar de venit. 

� «Baza de calcul al impozitului»

declarata de parti in actul prin care se transfera dreptul de proprietate sau 

dezmembramintele sale ori valoarea orientativa stabilita prin expertiza intocmita de camera 

notarilor publici, in cazul in care valoarea declarata este inferioara valorii orientative, pentru 

fiecare tranzactie, pe fiecare beneficiar de venit.

� «Impozitul pe venitul din transferul

se inscrie suma reprezentand impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din 

patrimoniul personal calculat si incasat de notarul public, potrivit legii, pentru fiecare 

tranzactie, pe fiecare beneficiar de venit.

� In cazul in care exista mai multi coproprietari, impozitul se calculeaza la valoarea detinuta 

de fiecare coproprietar, iar daca nu sunt precizate cotele se prezuma ca fiecare coproprietar 

detine o cota egala cu a celorlalti.

� «Taxele notariale aferente transferului» 

aferente transferului, pentru fiecare tranzactie.

� Prin taxe notariale se intelege tariful ANCPI (Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate 

Imobiliara), tariful pentru obtinerea extraselor, precum si alte sume datorate bugetului de 

stat incasate de notarii publici la transf

 Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul 

proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

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

In Monitorul Oficial nr. 799 din 18 decembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 3763/2013 al MFP si al ANAF pentru modificarea 

Ordinului nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului si continutului 

formularelor 208 si 209. 

Instructiunile de completare a formularului 208 „Declaratie informativa privind impozitul 

pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal“, cod 

14.13.01.13/10i, punctul 4, sectiunea C „Date informative privind impozitul pe veniturile din 

transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal“ de la capitolul II „Completarea 

i“ se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

se completeaza pentru fiecare beneficiar de venit, inscriindu

numele si prenumele persoanelor fizice. 

se inscrie cota-parte ce revine cumparatorilor, in urma transferului drep

de proprietate si a dezmembramintelor acestuia. 

In cazul in care nu sunt precizate cotele, se prezuma ca fiecare coproprietar, cumparator, 

detine o cota egala cu a celorlalti. 

«Modalitatea de transfer a dreptului de proprietate si a dezmembramintelor

se inscrie tipul de transfer, pentru fiecare tranzactie (vanzare-cumparare, mostenire, 

«Perioada detinere imobil» – se inscrie perioada de detinere a bunului imobil instrainat: 

sub 3 ani, inclusiv, sau peste 3 ani, dupa caz. 

Nu se completeaza in cazul transmiterii dreptului de proprietate si a 

dezmembramintelor acestuia cu titlul de mostenire. 

«Valoarea inscrisa in documentul de transfer» – se inscrie suma reprezentand valoarea 

inscrisa in documentul de transfer (actul notarial), pentru fiecare tranzactie, pe fiecare 

«Baza de calcul al impozitului» – se inscrie, dupa caz, suma reprezentand valoarea 

declarata de parti in actul prin care se transfera dreptul de proprietate sau 

ri valoarea orientativa stabilita prin expertiza intocmita de camera 

notarilor publici, in cazul in care valoarea declarata este inferioara valorii orientative, pentru 

fiecare tranzactie, pe fiecare beneficiar de venit. 

«Impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal» 

se inscrie suma reprezentand impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din 

patrimoniul personal calculat si incasat de notarul public, potrivit legii, pentru fiecare 

fiecare beneficiar de venit. 

In cazul in care exista mai multi coproprietari, impozitul se calculeaza la valoarea detinuta 

de fiecare coproprietar, iar daca nu sunt precizate cotele se prezuma ca fiecare coproprietar 

detine o cota egala cu a celorlalti. 

axele notariale aferente transferului» – se inscrie suma reprezentand taxele notariale 

aferente transferului, pentru fiecare tranzactie. 

Prin taxe notariale se intelege tariful ANCPI (Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate 

obtinerea extraselor, precum si alte sume datorate bugetului de 

stat incasate de notarii publici la transferul proprietatilor imobiliare. 

informativa privind impozitul pe veniturile din transferul 

proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 

un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 799 din 18 decembrie 2013 a fost publicat 

pentru modificarea 

Ordinului nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului si continutului 

„Declaratie informativa privind impozitul 

proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal“, cod 

14.13.01.13/10i, punctul 4, sectiunea C „Date informative privind impozitul pe veniturile din 

transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal“ de la capitolul II „Completarea 

se completeaza pentru fiecare beneficiar de venit, inscriindu-se 

parte ce revine cumparatorilor, in urma transferului dreptului 

In cazul in care nu sunt precizate cotele, se prezuma ca fiecare coproprietar, cumparator, 

«Modalitatea de transfer a dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia» – 

cumparare, mostenire, 

se inscrie perioada de detinere a bunului imobil instrainat: 

Nu se completeaza in cazul transmiterii dreptului de proprietate si a 

se inscrie suma reprezentand valoarea 

l notarial), pentru fiecare tranzactie, pe fiecare 

se inscrie, dupa caz, suma reprezentand valoarea 

declarata de parti in actul prin care se transfera dreptul de proprietate sau 

ri valoarea orientativa stabilita prin expertiza intocmita de camera 

notarilor publici, in cazul in care valoarea declarata este inferioara valorii orientative, pentru 

proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal» – 

se inscrie suma reprezentand impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din 

patrimoniul personal calculat si incasat de notarul public, potrivit legii, pentru fiecare 

In cazul in care exista mai multi coproprietari, impozitul se calculeaza la valoarea detinuta 

de fiecare coproprietar, iar daca nu sunt precizate cotele se prezuma ca fiecare coproprietar 

se inscrie suma reprezentand taxele notariale 

Prin taxe notariale se intelege tariful ANCPI (Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate 

obtinerea extraselor, precum si alte sume datorate bugetului de 

informativa privind impozitul pe veniturile din transferul 
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Principalele prevederi 

� Senatul constata ca propunerea 

modificare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 

octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu 

efect de sera in cadrul Comunitatii si de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului in 

vederea punerii in aplicare, din 2020, a unui acord international privind aplicarea unei 

masuri unice mondiale bazate pe piata pentru emisiile generate de aviatia internationala 

COM (2013) 722 final respecta principiile subsidiaritatii si proportionalitatii

5 din Tratatul privind Uniunea Europeana, cu urmatoarea observatie referitoare la fondul 

documentului: 

� Exista o presiune puternica in ceea ce priveste termenul ce tr

membre pentru demersurile legislative interne care sa asigure procesul de armonizare a 

legislatiei interne la cea comunitara. Este 

respectat, ceea ce poate conduce in final la dec

statului roman pentru neindeplinirea obligatiilor ce ii revin in calitate de stat membru.

� Prin urmare, se propune o extindere a termenului in care statele membre sa asigure 

transpunerea prevederilor noului act norma

 Sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera

Au fost aprobate plafoanele unor indicatori specificati in cadrul fiscal

Principalele prevederi 

� In anul 2014, plafoanele privind finantarile rambursabile care pot fi contractate de catre 

unitatile/subdiviziunile administrativ

finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza 

unitatile/subdiviziunile administrativ

fiecare. Valoarea aferenta finantarilor rambursabile care pot fi autorizate pentru o 

unitate/subdiviziune administrativ

� Plafoanele nu cuprind finantarile rambursabile

locale si nici finantarile rambursabile destinate proiectelor care beneficiaza de fonduri 

externe nerambursabile de la Uniunea Europeana, i

Reconstructie si Dezvoltare Economica a Balcanilor

� Plafonul privind emiterea de garantii de catre Guvern

Publice, si de catre unitatile/subdiviziunile administrativ

este de 8.000,0 milioane lei

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

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

propunerea de directiva a Parlamentului European si a Consiliului

modificare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 

octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu 

Comunitatii si de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului in 

vederea punerii in aplicare, din 2020, a unui acord international privind aplicarea unei 

masuri unice mondiale bazate pe piata pentru emisiile generate de aviatia internationala 

respecta principiile subsidiaritatii si proportionalitatii, definite de art. 

5 din Tratatul privind Uniunea Europeana, cu urmatoarea observatie referitoare la fondul 

Exista o presiune puternica in ceea ce priveste termenul ce trebuie respectat de statele 

membre pentru demersurile legislative interne care sa asigure procesul de armonizare a 

legislatiei interne la cea comunitara. Este posibil ca termenul de transpunere sa nu poata fi 

, ceea ce poate conduce in final la declansarea unor proceduri de sanctionare a 

statului roman pentru neindeplinirea obligatiilor ce ii revin in calitate de stat membru.

se propune o extindere a termenului in care statele membre sa asigure 

transpunerea prevederilor noului act normativ european. 

Sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera

In Monitorul Oficial nr. 800 din 18 decembrie 2013 a fost publicata 

Hotararea nr. 74/2013 a Senatului cu privire la propunerea de 

directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a 

Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 

13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a 

cotelor de emisie de gaze cu efect de sera. 

plafoanele unor indicatori specificati in cadrul fiscal

bugetar pe anul 2014 

In Monitorul Oficial nr. 802 din 19 decembrie 2013 a fost 

publicata Legea nr. 355/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor 

indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014.

, plafoanele privind finantarile rambursabile care pot fi contractate de catre 

unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum si cele privind tragerile din 

finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de catre 

unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt in suma de 1.200,0 milioane lei

fiecare. Valoarea aferenta finantarilor rambursabile care pot fi autorizate pentru o 

unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala este de maximum 100 milioane lei anual

Plafoanele nu cuprind finantarile rambursabile destinate refinantarii datoriei publice 

locale si nici finantarile rambursabile destinate proiectelor care beneficiaza de fonduri 

externe nerambursabile de la Uniunea Europeana, inclusiv cele cuprinse in Planul Elen de 

Reconstructie si Dezvoltare Economica a Balcanilor– HIPERB. 

Plafonul privind emiterea de garantii de catre Guvern, prin Ministerul Finantelor 

Publice, si de catre unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru anul 2014 

este de 8.000,0 milioane lei. 

 Legalis.ro. 

de directiva a Parlamentului European si a Consiliului de 

modificare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 

octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu 

Comunitatii si de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului in 

vederea punerii in aplicare, din 2020, a unui acord international privind aplicarea unei 

masuri unice mondiale bazate pe piata pentru emisiile generate de aviatia internationala – 

, definite de art. 

5 din Tratatul privind Uniunea Europeana, cu urmatoarea observatie referitoare la fondul 

ebuie respectat de statele 

membre pentru demersurile legislative interne care sa asigure procesul de armonizare a 

termenul de transpunere sa nu poata fi 

lansarea unor proceduri de sanctionare a 

statului roman pentru neindeplinirea obligatiilor ce ii revin in calitate de stat membru. 

se propune o extindere a termenului in care statele membre sa asigure 

Sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera 

In Monitorul Oficial nr. 800 din 18 decembrie 2013 a fost publicata 

a Senatului cu privire la propunerea de 

iului de modificare a 

Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 

13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a 

plafoanele unor indicatori specificati in cadrul fiscal-

In Monitorul Oficial nr. 802 din 19 decembrie 2013 a fost 

pentru aprobarea plafoanelor unor 

bugetar pe anul 2014. 

, plafoanele privind finantarile rambursabile care pot fi contractate de catre 

teritoriale, precum si cele privind tragerile din 

a fi contractate de catre 

suma de 1.200,0 milioane lei 

fiecare. Valoarea aferenta finantarilor rambursabile care pot fi autorizate pentru o 

ximum 100 milioane lei anual. 

destinate refinantarii datoriei publice 

locale si nici finantarile rambursabile destinate proiectelor care beneficiaza de fonduri 

nclusiv cele cuprinse in Planul Elen de 

, prin Ministerul Finantelor 

ntru anul 2014 
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In Monitorul Oficial nr. 805 din 19 decembrie 2013 a fost publicata 

Legea nr. 356/2013

Principalele prevederi 

� Bugetul de stat se stabileste la 

in suma de 119.254,6 milioane lei

� Se interzic retinerea si utilizarea de catre ordonatorii de credite finantati integral din 

bugetul de stat a oricaror venituri proprii care nu sunt prevazute in anexe la bugetele 

ordonatorilor principali de credite

 Dispozitii referitoare la bugetul de stat pe anul 2014

Sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte

proprietate personala

Principalele prevederi 

� Suprafetele de teren care pot fi atribuite tinerilor pentru construirea unei locuinte 

proprietate personala vor fi cuprinse intre 

municipiului Bucuresti, intre 

comune si satele apartinatoare unitatilor administrativ

Stabilirea nivelului comisioanelor de analiza in cadrul 

Programului

Principalele prevederi 

� Finantatorii care solicita FNGCIMM

Programului „Prima casa“

0,15%/an din valoarea promisiunii de garantare.

� Pentru semestrul I al anului 2014

acordate de FNGCIMM, in numele si contul statului roman, in cadrul Programului „Prima 

casa“, la nivelul de 0,49% pe an

� Pentru analiza documentatiei care insoteste solic

principiu privind emiterea garantiei in cadrul Programului de sprijin pentru beneficiarii 

proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din 

instrumentele structurale ale 

de analiza in suma de 500 lei

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

In Monitorul Oficial nr. 805 din 19 decembrie 2013 a fost publicata 

Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014. 

se stabileste la venituri in suma de 100.932,3 milioane lei, iar la 

in suma de 119.254,6 milioane lei, cu un deficit de 18.322,3 milioane lei. 

Se interzic retinerea si utilizarea de catre ordonatorii de credite finantati integral din 

bugetul de stat a oricaror venituri proprii care nu sunt prevazute in anexe la bugetele 

ordonatorilor principali de credite. 

Dispozitii referitoare la bugetul de stat pe anul 2014 

Sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte

proprietate personala 

In Monitorul Oficial nr. 809 din 19 decembrie 2013 a fost 

publicata Legea nr. 342/2013 pentru modificarea art. 2 din Legea 

nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea 

unei locuinte proprietate personala. 

Suprafetele de teren care pot fi atribuite tinerilor pentru construirea unei locuinte 

vor fi cuprinse intre 150 m
2
 si 300 m

2
 in municipii si sectoarele 

municipiului Bucuresti, intre 250 m2 si 400 m2
 in orase si intre 250 m2 si 1.000 m

comune si satele apartinatoare unitatilor administrativ-teritoriale. 

tabilirea nivelului comisioanelor de analiza in cadrul 

Programului „Prima casa“ 

In Monitorul Oficial nr. 810 din 20 decembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 2022/2013 al MFP privind stabilirea nivelului 

comisioanelor de analiza si/sau de gestiune in cadrul Programului 

„Prima casa“ si al Programului de sprijin pentru beneficiarii 

proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, 

finantate din instrumentele structurale ale UE alocate Romaniei.

FNGCIMM emiterea unei promisiuni de garantare

Programului „Prima casa“ vor face dovada achitarii unui comision unic de analiza

din valoarea promisiunii de garantare. 

semestrul I al anului 2014 se aproba comisionul de gestiune a garantiilor 

acordate de FNGCIMM, in numele si contul statului roman, in cadrul Programului „Prima 

0,49% pe an, calculat la soldul garantiei statului. 

Pentru analiza documentatiei care insoteste solicitarea de obtinere a acordului de 

principiu privind emiterea garantiei in cadrul Programului de sprijin pentru beneficiarii 

proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din 

instrumentele structurale ale UE alocate Romaniei FNGCIMM percepe un comision unic 

de analiza in suma de 500 lei. 

un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 805 din 19 decembrie 2013 a fost publicata 

, iar la cheltuieli 

Se interzic retinerea si utilizarea de catre ordonatorii de credite finantati integral din 

bugetul de stat a oricaror venituri proprii care nu sunt prevazute in anexe la bugetele 

Dispozitii referitoare la bugetul de stat pe anul 2014 

Sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte 

In Monitorul Oficial nr. 809 din 19 decembrie 2013 a fost 

pentru modificarea art. 2 din Legea 

3 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea 

Suprafetele de teren care pot fi atribuite tinerilor pentru construirea unei locuinte 

in municipii si sectoarele 

si 1.000 m2
 in 

tabilirea nivelului comisioanelor de analiza in cadrul  

In Monitorul Oficial nr. 810 din 20 decembrie 2013 a fost publicat 

privind stabilirea nivelului 

comisioanelor de analiza si/sau de gestiune in cadrul Programului 

ma casa“ si al Programului de sprijin pentru beneficiarii 

proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, 

alocate Romaniei. 

promisiuni de garantare in cadrul 

comision unic de analiza de 

se aproba comisionul de gestiune a garantiilor 

acordate de FNGCIMM, in numele si contul statului roman, in cadrul Programului „Prima 

itarea de obtinere a acordului de 

principiu privind emiterea garantiei in cadrul Programului de sprijin pentru beneficiarii 

proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din 

un comision unic 
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In Monitorul Oficial nr. 814 din 20 decembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 2591/2013

contract de finantare de tip strategic/grant pentru Prog

operational sectorial „Dezvoltar

Principalele prevederi 

� Se aproba modelul de contract de finantare de tip strategic/grant

operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007

model pentru contractele de finantare ce urmeaza a fi semnate de Autoritatea de management 

pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ 

(AMPOSDRU)/organismele intermediare pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea 

resurselor umane“ (OI POSDRU)

� AMPOSDRU/OI POSDRU delegate au dreptul de a aduce modificari si adapta modelul din 

anexa, prin decizie a ordonatorului de credite al AMPOSD

specifice rezultate din implementarea proiectelor de tip strategic/grant sau pentru includerea 

modificarilor cauzate de legislatia nationala ori comunitara aplicabila. 

� OI POSDRU delegate vor solicita in prealabil 

contractare in acest scop. 

 A fost aprobat modelul de contract de finantare de tip strategic pentru 

Programul operational sectorial 

„Dezvoltarea resurselor umane 2007

Regimul strainilor in Romania a suferit modificari

Principalele prevederi 

Facilitati la intrarea pe teritoriul Romaniei a strainilor titulari ai unor documente 

eliberate de state Schengen

� Strainii titulari ai unor vize uniforme, valabile pentru doua sau multiple intrari, ai unor 

vize de lunga sedere sau ai unor permise de sedere, eliberate de state Schengen, pot 

intra pe teritoriul Romaniei in vederea unei sederi neintrerupte sau a

caror durata sa nu depaseasca 90 de zile

precedente fiecarei zile de sedere pe teritoriul Romaniei, fara viza de scurta sedere, daca 

documentele prezentate sunt in perioada de valabilitate, iar 

sederii autorizate nu au fost epuizate.

� Durata sederii pe teritoriul 

vizele uniforme, vizele de lunga sedere sau permisele de sedere

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. 814 din 20 decembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 2591/2013 al MMFPSPV privind aprobarea modelului de 

contract de finantare de tip strategic/grant pentru Prog

operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007–2013“.

modelul de contract de finantare de tip strategic/grant pentru 

operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007–2013“, in vederea aplicarii acestui 

model pentru contractele de finantare ce urmeaza a fi semnate de Autoritatea de management 

pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ 

MPOSDRU)/organismele intermediare pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea 

resurselor umane“ (OI POSDRU). 

AMPOSDRU/OI POSDRU delegate au dreptul de a aduce modificari si adapta modelul din 

, prin decizie a ordonatorului de credite al AMPOSDRU, pentru reglementarea situatiilor 

specifice rezultate din implementarea proiectelor de tip strategic/grant sau pentru includerea 

modificarilor cauzate de legislatia nationala ori comunitara aplicabila.  

OI POSDRU delegate vor solicita in prealabil avizul AMPOSDRU – Directia selectie si 

A fost aprobat modelul de contract de finantare de tip strategic pentru 

Programul operational sectorial  

„Dezvoltarea resurselor umane 2007–2013“ 

Regimul strainilor in Romania a suferit modificari

In Monitorul Oficial nr. 796 din 17 decembrie 2013 a fost 

publicata O.U.G. nr. 109/2013 pentru completarea Ordonantei 

de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in 

Romania. 

Facilitati la intrarea pe teritoriul Romaniei a strainilor titulari ai unor documente 

Schengen 

Strainii titulari ai unor vize uniforme, valabile pentru doua sau multiple intrari, ai unor 

vize de lunga sedere sau ai unor permise de sedere, eliberate de state Schengen, pot 

intra pe teritoriul Romaniei in vederea unei sederi neintrerupte sau a mai multor sederi a 

sa nu depaseasca 90 de zile in decursul oricarei perioade de 

precedente fiecarei zile de sedere pe teritoriul Romaniei, fara viza de scurta sedere, daca 

documentele prezentate sunt in perioada de valabilitate, iar numarul de intrari si durata 

autorizate nu au fost epuizate. 

Durata sederii pe teritoriul Romaniei nu poate depasi dreptul de sedere stabilit prin 

vizele uniforme, vizele de lunga sedere sau permisele de sedere. 

 Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 814 din 20 decembrie 2013 a fost publicat 

privind aprobarea modelului de 

contract de finantare de tip strategic/grant pentru Programul 

2013“. 

pentru Programul 

, in vederea aplicarii acestui 

model pentru contractele de finantare ce urmeaza a fi semnate de Autoritatea de management 

pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ 

MPOSDRU)/organismele intermediare pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea 

AMPOSDRU/OI POSDRU delegate au dreptul de a aduce modificari si adapta modelul din 

RU, pentru reglementarea situatiilor 

specifice rezultate din implementarea proiectelor de tip strategic/grant sau pentru includerea 

Directia selectie si 

A fost aprobat modelul de contract de finantare de tip strategic pentru 

Regimul strainilor in Romania a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 796 din 17 decembrie 2013 a fost 

pentru completarea Ordonantei 

Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in 

Facilitati la intrarea pe teritoriul Romaniei a strainilor titulari ai unor documente 

Strainii titulari ai unor vize uniforme, valabile pentru doua sau multiple intrari, ai unor 

vize de lunga sedere sau ai unor permise de sedere, eliberate de state Schengen, pot 

mai multor sederi a 

in decursul oricarei perioade de 180 de zile 

precedente fiecarei zile de sedere pe teritoriul Romaniei, fara viza de scurta sedere, daca 

numarul de intrari si durata 

nu poate depasi dreptul de sedere stabilit prin 
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In Monitorul Oficial nr. 784 din 14 decembrie 2013 a fost publicata 

Decizia nr. 449 din 6 noiembrie 2013

referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2, 3 

si 18 din Legea privind cooperarea dintre Parlament si Guvern in 

domeniul afacerilor europene.

Principalele prevederi 

� Obiectul controlului de constitutionalitate

constituie dispozitiile Legii privind cooperarea dintre Parlament si Guvern in domeniul 

afacerilor europene. Analizand motivarea obiectiei de neconstitutionalitate, Curtea constata 

ca aceasta vizeaza, in realitate, art. 2, 3 si 18 din Legea privind cooperarea dintre Parlament si 

Guvern in domeniul afacerilor europene

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

neconstitutionalitate formulata de Presedintele Romaniei si constat

18 din Legea privind cooperarea dintre Parlament si Guvern in domeniul afacerilor europene 

sunt constitutionale. 

� In cadrul opiniei separate a judecatorilor Mircea Stefan Minea si Daniel Marius Morar

arata: 

� In dezacord cu opinia majoritara

dispozitiilor art. 18 din Legea privind cooperarea dintre Parlament si Guvern in domeniul 

afacerilor europene, formulata de Presedintele Romaniei, in temeiul art. 146 lit. a) teza intai 

din Constitutie, precum si al art. 11 alin. (1) lit. A.a) si art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind 

organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, 

neconstitutionalitatea dispozitiilor criticate

� In examinarea constitutionalitatii dispozitiilor legale criticate

corecta, respectiv cadrul juridic creat ca urmare a pronuntarii deciziilor Curtii Constitutionale 

nr. 683 din 27 iunie 2012 si nr. 784 din 26 septembrie 2012, s

nu are nicio marja de apreciere atunci cand este vorba de executarea unei decizii a Curtii 

Constitutionale, iar legile adoptate trebuie sa respecte jurisprudenta Curtii Constitutionale“.

� Avand in vedere aceste considerente de

constitutionalitatii a celor doua situatii distincte propuse de legiuitor

reglementata de art. 18 alin. (1)

reprezentare a Romaniei la Consiliul European a fost delegata prim

continutul mandatului se afla sub control parlamentar, respectiv ipoteza prevazuta de art. 18 

alin. (4) din lege, care prevede posibilitatea Presedintelui Romaniei de a informa

cu privire la continutul mandatului, atunci cand el insusi participa la reuniunile Consiliului 

European, sunt, din punctul nostru de vedere, criticabile si, prin urmare, de neacceptat

� Forta obligatorie a actelor jurisdictionale

ataseaza nu numai dispozitivului, ci si considerentelor pe care se sprijina acesta. 

� Asadar, atat considerentele, cat si dispozitivul deciziilor Curtii Constitutionale sunt general 

obligatorii, potrivit dispozitiilor art.

tuturor subiectelor de drept.

CC a respins cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate a Legii 

privind cooperarea dintre Parlament si Guvern 

in domeniul afacerilor europene

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

In Monitorul Oficial nr. 784 din 14 decembrie 2013 a fost publicata 

Decizia nr. 449 din 6 noiembrie 2013 a Curtii Constitutionale 

referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2, 3 

si 18 din Legea privind cooperarea dintre Parlament si Guvern in 

domeniul afacerilor europene. 

Obiectul controlului de constitutionalitate, astfel cum rezulta din sesizarea formulata, il 

dispozitiile Legii privind cooperarea dintre Parlament si Guvern in domeniul 

. Analizand motivarea obiectiei de neconstitutionalitate, Curtea constata 

litate, art. 2, 3 si 18 din Legea privind cooperarea dintre Parlament si 

Guvern in domeniul afacerilor europene. 

Curtea Constitutionala a decis respingerea, ca neintemeiata, a obiectiei de 

formulata de Presedintele Romaniei si constata ca dispozitiile art. 2, 3 si 

18 din Legea privind cooperarea dintre Parlament si Guvern in domeniul afacerilor europene 

opiniei separate a judecatorilor Mircea Stefan Minea si Daniel Marius Morar

pinia majoritara, consideram ca obiectia de neconstitutionalitate

dispozitiilor art. 18 din Legea privind cooperarea dintre Parlament si Guvern in domeniul 

afacerilor europene, formulata de Presedintele Romaniei, in temeiul art. 146 lit. a) teza intai 

n Constitutie, precum si al art. 11 alin. (1) lit. A.a) si art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind 

organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, trebuia admisa si constatata 

neconstitutionalitatea dispozitiilor criticate, pentru urmatoarele motive: 

examinarea constitutionalitatii dispozitiilor legale criticate, Curtea porneste de la o premisa 

, respectiv cadrul juridic creat ca urmare a pronuntarii deciziilor Curtii Constitutionale 

nr. 683 din 27 iunie 2012 si nr. 784 din 26 septembrie 2012, statuand expres ca „Parlamentul 

nu are nicio marja de apreciere atunci cand este vorba de executarea unei decizii a Curtii 

Constitutionale, iar legile adoptate trebuie sa respecte jurisprudenta Curtii Constitutionale“.

Avand in vedere aceste considerente de principiu, identificarea si validarea din perspectiva 

constitutionalitatii a celor doua situatii distincte propuse de legiuitor, si anume: ipoteza 

reglementata de art. 18 alin. (1)–(3) din lege, care se refera la situatia in care atributia de 

a Romaniei la Consiliul European a fost delegata prim-ministrului, caz in care 

continutul mandatului se afla sub control parlamentar, respectiv ipoteza prevazuta de art. 18 

alin. (4) din lege, care prevede posibilitatea Presedintelui Romaniei de a informa

cu privire la continutul mandatului, atunci cand el insusi participa la reuniunile Consiliului 

sunt, din punctul nostru de vedere, criticabile si, prin urmare, de neacceptat

Forta obligatorie a actelor jurisdictionale, deci si a deciziilor Curtii Constitutionale, se 

ataseaza nu numai dispozitivului, ci si considerentelor pe care se sprijina acesta. 

atat considerentele, cat si dispozitivul deciziilor Curtii Constitutionale sunt general 

, potrivit dispozitiilor art. 147 alin. (4) din Constitutie, si se impun cu aceeasi forta 

tuturor subiectelor de drept. 

CC a respins cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate a Legii 

privind cooperarea dintre Parlament si Guvern  

in domeniul afacerilor europene 

un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 784 din 14 decembrie 2013 a fost publicata 

a Curtii Constitutionale 

referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2, 3 

si 18 din Legea privind cooperarea dintre Parlament si Guvern in 

, astfel cum rezulta din sesizarea formulata, il 

dispozitiile Legii privind cooperarea dintre Parlament si Guvern in domeniul 

. Analizand motivarea obiectiei de neconstitutionalitate, Curtea constata 

litate, art. 2, 3 si 18 din Legea privind cooperarea dintre Parlament si 

Curtea Constitutionala a decis respingerea, ca neintemeiata, a obiectiei de 

a ca dispozitiile art. 2, 3 si 

18 din Legea privind cooperarea dintre Parlament si Guvern in domeniul afacerilor europene 

opiniei separate a judecatorilor Mircea Stefan Minea si Daniel Marius Morar se 

obiectia de neconstitutionalitate a 

dispozitiilor art. 18 din Legea privind cooperarea dintre Parlament si Guvern in domeniul 

afacerilor europene, formulata de Presedintele Romaniei, in temeiul art. 146 lit. a) teza intai 

n Constitutie, precum si al art. 11 alin. (1) lit. A.a) si art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind 

trebuia admisa si constatata 

, Curtea porneste de la o premisa 

, respectiv cadrul juridic creat ca urmare a pronuntarii deciziilor Curtii Constitutionale 

tatuand expres ca „Parlamentul 

nu are nicio marja de apreciere atunci cand este vorba de executarea unei decizii a Curtii 

Constitutionale, iar legile adoptate trebuie sa respecte jurisprudenta Curtii Constitutionale“. 

identificarea si validarea din perspectiva 

, si anume: ipoteza 

(3) din lege, care se refera la situatia in care atributia de 

ministrului, caz in care 

continutul mandatului se afla sub control parlamentar, respectiv ipoteza prevazuta de art. 18 

alin. (4) din lege, care prevede posibilitatea Presedintelui Romaniei de a informa Parlamentul 

cu privire la continutul mandatului, atunci cand el insusi participa la reuniunile Consiliului 

sunt, din punctul nostru de vedere, criticabile si, prin urmare, de neacceptat. 

iziilor Curtii Constitutionale, se 

ataseaza nu numai dispozitivului, ci si considerentelor pe care se sprijina acesta.  

atat considerentele, cat si dispozitivul deciziilor Curtii Constitutionale sunt general 

147 alin. (4) din Constitutie, si se impun cu aceeasi forta 

CC a respins cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate a Legii 
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  CC a respins cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate a Legii 

privind salarizarea personalului didactic

Principalele prevederi 

� Prin incheierile din 25 martie 2013, pronuntate in dosarele nr. 8.876/97/2012, 8.880/97/2012 

si 8.882/97/2012, prin Incheierea din 20 martie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 

8.881/97/2012, prin incheierea din 4 aprilie 2013, pron

si prin incheierea din 26 martie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 8.885/97/2012, Tribunalul 

Hunedoara – Sectia litigii de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu 

exceptia de neconstitutionalitate a

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

auxiliar din invatamant. 

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

neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 din capitolul 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. 

� In cadrul opiniei separate a judecatorului prof. 

� In dezacord cu solutia adoptata de Curtea Constitutionala

octombrie 2013, consideram ca 

capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr

personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant 

motive: 

� Consideram ca prin aceste prevederi se aduce atingere principiului egalitatii

art. 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 Ofic

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 Constitutional

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

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

diferite. In consecinta, un tra

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

fata legii si a autoritatilor publice“.

� Or, in acest caz, in masura in care persoanele c

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

instituita este una discriminatorie

care legiuitorul a facut acea

dreptul la salariu) fiind in mod egal protejat indiferent de intentiile viitoare ale legiuitorului de 

a schimba reglementarile in materie de salarizare.

� Astfel, sustinerile Guvernului, in se

salariu, nu pot fi primite. 

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 salarizarea personalului didactic 

Prin incheierile din 25 martie 2013, pronuntate in dosarele nr. 8.876/97/2012, 8.880/97/2012 

si 8.882/97/2012, prin Incheierea din 20 martie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 

8.881/97/2012, prin incheierea din 4 aprilie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 10.334/97/2012 

si prin incheierea din 26 martie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 8.885/97/2012, Tribunalul 

Sectia litigii de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu 

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

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

Curtea Constitutionala a decis respingerea, ca inadmisibila, a exceptiei d

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

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

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

dezacord cu solutia adoptata de Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 432 din 29 

octombrie 2013, consideram ca exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 din 

capitolul 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 

prin aceste prevederi se aduce atingere principiului egalitatii

6 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 

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

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“. 

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, 

instituita este una discriminatorie. Aceasta deoarece nu exista un motiv rezonabil pentru 

sta diferentiere, dreptul la munca (prin componenta sa esentiala, 

dreptul la salariu) fiind in mod egal protejat indiferent de intentiile viitoare ale legiuitorului de 

a schimba reglementarile in materie de salarizare. 

sustinerile Guvernului, in sensul ca niciun spor salarial nu face parte din dreptul la 

In Monitorul Oficial nr. 791 din 17 decembrie 2013 a fost publicata 

Decizia nr. 432 din 29 octombrie 2013 a Curtii Constitutionale 

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 

din capitolul 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. 

CC a respins cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate a Legii 

Prin incheierile din 25 martie 2013, pronuntate in dosarele nr. 8.876/97/2012, 8.880/97/2012 

si 8.882/97/2012, prin Incheierea din 20 martie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 

untata in Dosarul nr. 10.334/97/2012 

si prin incheierea din 26 martie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 8.885/97/2012, Tribunalul 

Sectia litigii de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu 

prevederilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 

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

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

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

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

Maria Pivniceru se arata: 

prin Decizia nr. 432 din 29 

a prevederilor art. 8 din 

. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a 

pentru urmatoarele 

prin aceste prevederi se aduce atingere principiului egalitatii consacrat de 

se inlatura posibilitatea de a obtine sporul de 

. Astfel, desi actul 

ial 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 

e privind liberul acces la 

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

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

tament diferit nu poate fi doar expresia aprecierii exclusive a 

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

are erau incadrate si care au obtinut titlul de 

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

. Aceasta deoarece nu exista un motiv rezonabil pentru 

sta diferentiere, dreptul la munca (prin componenta sa esentiala, 

dreptul la salariu) fiind in mod egal protejat indiferent de intentiile viitoare ale legiuitorului de 

nsul ca niciun spor salarial nu face parte din dreptul la 

In Monitorul Oficial nr. 791 din 17 decembrie 2013 a fost publicata 

a Curtii Constitutionale 

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 

din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind 

incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si 
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  RIL admis. Calcularea indemnizatiilor lunare reparatorii prevazute de 

Principalele prevederi 

� Completul competent sa judece recursul in interesul legii a luat in examinare recursurile in 

interesul legii declarate de procurorul general al 

interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 4 alin. (4) si art. 5 alin.

recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane 

din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si

in urma revoltei muncitoresti anticom

raportate la prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 

a personalului platit din fonduri publice, cu referire la modalitatea de stabilire, in anul 2011, a 

indemnizatiilor lunare reparatorii si a indemnizatiilor lunare acordate potrivit Legii nr. 

341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Problema de drept care a generat practica neunitara

� Recursurile in interesul legii vizeaza interpretarea si aplicar

alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, raportate la 

prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 285/2010, cu referire la modalitatea de stabilire, in 

anul 2011, a indemnizatiilor lunare reparatorii si a indemnizatiilor lunare acordate potrivit Legii 

nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti

� Unele instante au considerat ca indemnizatiile lunare reparatori

prevazute de art. 4 alin. (4) si art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si 

completarile ulterioare, se stabilesc, in anul 2011, potrivit dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea 

nr. 285/2010, prin majorarea cu 15% a cuantumului indemnizatiilor aflate in plata luna 

octombrie 2010, fara utilizarea indicatorului de referinta reprezentat de castigul salarial mediu 

brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011, prevazut de

art. 15 din Legea nr. 287/2010.

� Alte instante au apreciat ca, in anul 2011, indemnizatiile reparatorii si cele lunare, prevazute 

de Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se determina prin aplicarea 

coeficientilor prevazuti de art

valoarea salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat 

pe anul 2010, in cuantum de 1.836 lei, prevazut de art. 16 alin. (2) din Legea bugetului 

asigurarilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010.

� ICCJ a decis admiterea recursurilor in interesul legii

Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si de Avocatul Poporului.

� In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 4 alin. (4) si art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 

341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 10 alin. (1) 

din Legea nr. 285/2010, stabileste ca 

prevazute de Legea nr. 341/2004 se calculeaza, in anul 2011, prin aplicarea coeficientului de 

15% asupra cuantumului indemnizatiei aflat in plata in luna octombrie 2010

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

RIL admis. Calcularea indemnizatiilor lunare reparatorii prevazute de 

Legea nr. 341/2004 

In Monitorul Oficial nr. 790 din 16 decembrie 2013 a fost publicata 

Decizia nr. 22 din 18 noiembrie 2013 a Inaltei Curti de Casatie si 

Justitie - Completul competent sa judece Recursul in Interesul Legii 

privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 4 alin. (4) si art. 5 

alin. (1) lit. m) din Legea recunostintei fata de eroii

luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din 

decembrie 1989. 

Completul competent sa judece recursul in interesul legii a luat in examinare recursurile in 

interesul legii declarate de procurorul general al PICCJ si de Avocatul Poporului privind 

interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 4 alin. (4) si art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea 

martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane 

din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit 

in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, 

raportate la prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 

a personalului platit din fonduri publice, cu referire la modalitatea de stabilire, in anul 2011, a 

mnizatiilor lunare reparatorii si a indemnizatiilor lunare acordate potrivit Legii nr. 

341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Problema de drept care a generat practica neunitara 

Recursurile in interesul legii vizeaza interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 4 alin. (4) si art. 5 

alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, raportate la 

prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 285/2010, cu referire la modalitatea de stabilire, in 

demnizatiilor lunare reparatorii si a indemnizatiilor lunare acordate potrivit Legii 

nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti 

au considerat ca indemnizatiile lunare reparatorii si indemnizatiile lunare 

prevazute de art. 4 alin. (4) si art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si 

completarile ulterioare, se stabilesc, in anul 2011, potrivit dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea 

area cu 15% a cuantumului indemnizatiilor aflate in plata luna 

octombrie 2010, fara utilizarea indicatorului de referinta reprezentat de castigul salarial mediu 

brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011, prevazut de

art. 15 din Legea nr. 287/2010. 

au apreciat ca, in anul 2011, indemnizatiile reparatorii si cele lunare, prevazute 

de Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se determina prin aplicarea 

coeficientilor prevazuti de art. 4 alin. (4) si art. 5 alin. (1) lit. m) din acest act normativ, la 

valoarea salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat 

pe anul 2010, in cuantum de 1.836 lei, prevazut de art. 16 alin. (2) din Legea bugetului 

igurarilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010. 

ICCJ a decis admiterea recursurilor in interesul legii declarate de procurorul general al 

Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si de Avocatul Poporului.

In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 4 alin. (4) si art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 

341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 10 alin. (1) 

din Legea nr. 285/2010, stabileste ca indemnizatiile lunare reparatorii si indemnizatiile lunare 

prevazute de Legea nr. 341/2004 se calculeaza, in anul 2011, prin aplicarea coeficientului de 

15% asupra cuantumului indemnizatiei aflat in plata in luna octombrie 2010. 

un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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RIL admis. Calcularea indemnizatiilor lunare reparatorii prevazute de 

brie 2013 a fost publicata 

a Inaltei Curti de Casatie si 

Completul competent sa judece Recursul in Interesul Legii 

privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 4 alin. (4) si art. 5 

din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si 

luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din 

Completul competent sa judece recursul in interesul legii a luat in examinare recursurile in 

si de Avocatul Poporului privind 

(1) lit. m) din Legea 

martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane 

au jertfit viata sau au avut de suferit 

uniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, 

raportate la prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 

a personalului platit din fonduri publice, cu referire la modalitatea de stabilire, in anul 2011, a 

mnizatiilor lunare reparatorii si a indemnizatiilor lunare acordate potrivit Legii nr. 

ea dispozitiilor art. 4 alin. (4) si art. 5 

alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, raportate la 

prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 285/2010, cu referire la modalitatea de stabilire, in 

demnizatiilor lunare reparatorii si a indemnizatiilor lunare acordate potrivit Legii 

i si indemnizatiile lunare 

prevazute de art. 4 alin. (4) si art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si 

completarile ulterioare, se stabilesc, in anul 2011, potrivit dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea 

area cu 15% a cuantumului indemnizatiilor aflate in plata luna 

octombrie 2010, fara utilizarea indicatorului de referinta reprezentat de castigul salarial mediu 

brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011, prevazut de 

au apreciat ca, in anul 2011, indemnizatiile reparatorii si cele lunare, prevazute 

de Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se determina prin aplicarea 

. 4 alin. (4) si art. 5 alin. (1) lit. m) din acest act normativ, la 

valoarea salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat 

pe anul 2010, in cuantum de 1.836 lei, prevazut de art. 16 alin. (2) din Legea bugetului 

declarate de procurorul general al 

Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si de Avocatul Poporului. 

In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 4 alin. (4) si art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 

341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 10 alin. (1) 

nare reparatorii si indemnizatiile lunare 

prevazute de Legea nr. 341/2004 se calculeaza, in anul 2011, prin aplicarea coeficientului de 
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