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Principalele prevederi 

� Asistentii medicali absolventi de studii 

durata intr-o specializare de profil clinic care au dobandit gradul de principal si, ulterior, 

au absolvit studii superioare de asistent medical generalist ori moasa se incadreaza in 

functia corespunzatoare stu

principal si a gradatiei avute la data promovarii

� Se considera specializari de profil clinic 

asistent medical obstetrica

de ocrotire. 

Legea privind reforma in domeniul sanatatii a suferit modificari

Masurile pentru finalizarea procesului de restituire a imobilelor 

Principalele prevederi 

� In situatia in care restituirea in natura a imobilelor preluate in mod abuziv

comunist nu mai este posibila, masurile reparatorii in echivalent care se pot acorda sunt 

compensarea cu bunuri oferite in echivalent de entitatea investit

formulate in baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv 

in perioada 6 martie 1945

ulterioare, masurile prevazute de Legea f

reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate 

potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/

compensarii prin puncte, prevazuta in cap. III.“ In situatia in care 

pe vechile amplasamente nu este posibila

de catre comisiile judetene de fond func

Municipiului Bucuresti, fostului proprietar sau mostenitorilor acestuia li se atribuie un teren pe 

un alt amplasament, in urmatoarea ordine:

• pe terenurile din rezerva comisiei 

• pe terenurile proprietate publica

statului, sau pe terenurile proprietate privata a statului, care au fost administrate pe 

raza unitatii administrativ

institutii publice; 

• pe terenurile proprietate publica

statului, sau pe terenurile proprietate privata a statului, care au fost administrate de 

institute, de statiuni de cercetare ori de 

aflate in acelasi judet;

• pe terenurile ocupate de izlazuri

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

In Monitorul Oficial nr. 819 din 21 decembrie 2013 a fost publicata 

Legea nr. 358/2013 pentru modificarea art. 1961din Legea nr. 

95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. 

Asistentii medicali absolventi de studii sanitare postliceale sau superioare

o specializare de profil clinic care au dobandit gradul de principal si, ulterior, 

au absolvit studii superioare de asistent medical generalist ori moasa se incadreaza in 

functia corespunzatoare studiilor superioare absolvite, cu mentinerea gradului de 

principal si a gradatiei avute la data promovarii. 

specializari de profil clinic urmatoarele: asistent medical generalist, 

asistent medical obstetrica-ginecologie, asistent medical de pediatrie, asistent medical 

Legea privind reforma in domeniul sanatatii a suferit modificari

Masurile pentru finalizarea procesului de restituire a imobilelor 

preluate in mod abuziv 

In Monitorul Oficial nr. 819 din 21 decembrie 2013 a fost 

publicata Legea nr. 368/2013 pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru 

finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin 

echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada 

regimului comunist in Romania. 

restituirea in natura a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului 

comunist nu mai este posibila, masurile reparatorii in echivalent care se pot acorda sunt 

compensarea cu bunuri oferite in echivalent de entitatea investita cu solutionarea cererii 

formulate in baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv 

in perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, masurile prevazute de Legea fondului funciar nr. 18/1991 si Legea nr. 1/2000 pentru 

reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate 

potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997,precum si masura 

compensarii prin puncte, prevazuta in cap. III.“ In situatia in care restituirea terenurilor agricole 

pe vechile amplasamente nu este posibila, dupa validarea intinderii dreptului lor de proprietate 

de catre comisiile judetene de fond funciar sau, dupa caz, de catre Comisia de Fond Funciar a 

fostului proprietar sau mostenitorilor acestuia li se atribuie un teren pe 

, in urmatoarea ordine: 

pe terenurile din rezerva comisiei locale de fond funciar; 

terenurile proprietate publica, trecute, in conditiile legii, in proprietatea privata a 

statului, sau pe terenurile proprietate privata a statului, care au fost administrate pe 

raza unitatii administrativ-teritoriale de institute, de statiuni de cercetare

pe terenurile proprietate publica, trecute, in conditiile legii, in proprietatea privata a 

statului, sau pe terenurile proprietate privata a statului, care au fost administrate de 

institute, de statiuni de cercetare ori de institutii publice pe raza localitatilor invecinate, 

aflate in acelasi judet; 

pe terenurile ocupate de izlazuri. 

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. 819 din 21 decembrie 2013 a fost publicata 

pentru modificarea art. 1961din Legea nr. 

sau superioare de scurta 

o specializare de profil clinic care au dobandit gradul de principal si, ulterior, 

au absolvit studii superioare de asistent medical generalist ori moasa se incadreaza in 

mentinerea gradului de 

urmatoarele: asistent medical generalist, 

atrie, asistent medical 

Legea privind reforma in domeniul sanatatii a suferit modificari 

Masurile pentru finalizarea procesului de restituire a imobilelor 

In Monitorul Oficial nr. 819 din 21 decembrie 2013 a fost 

pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru 

finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin 

echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada 

in perioada regimului 

comunist nu mai este posibila, masurile reparatorii in echivalent care se pot acorda sunt 

a cu solutionarea cererii 

formulate in baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv 

22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile 

ondului funciar nr. 18/1991 si Legea nr. 1/2000 pentru 

reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate 

precum si masura 

restituirea terenurilor agricole 

, dupa validarea intinderii dreptului lor de proprietate 

iar sau, dupa caz, de catre Comisia de Fond Funciar a 

fostului proprietar sau mostenitorilor acestuia li se atribuie un teren pe 

, trecute, in conditiile legii, in proprietatea privata a 

statului, sau pe terenurile proprietate privata a statului, care au fost administrate pe 

teritoriale de institute, de statiuni de cercetare ori de alte 

, trecute, in conditiile legii, in proprietatea privata a 

statului, sau pe terenurile proprietate privata a statului, care au fost administrate de 

institutii publice pe raza localitatilor invecinate, 
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 Cooperarea dintre Parlament si Guvern in domeniul afacerilor europene

Principalele prevederi 

� Legea reglementeaza cadrul de 

Camerele acestuia si Guvernul 

decizional din cadrul Uniunii Europene, precum si la monitorizarea armonizarii legislatiei 

nationale cu legislatia europeana.

� In exercitarea atributiilor sale, potrivit prevederilor prezentei legi, 

dintre cele doua Camere adopta hotarari.

� Hotararea Parlamentului sau a uneia dintre cele doua Camere este preluata de catre Guvern 

la definitivarea pozitiei nationale de negociere in Consiliu, prevazuta in mandat.

� In cazul in care hotararile celor doua Camere contin prevederi divergente

Parlamentului o hotarare comuna asupra prevederilor avand continut divergent, intr

termen stabilit prin consultare cu cele doua Camere.

� In situatia in care hotararea comuna nu este t

este obligat ca la intocmirea mandatului general sau a mandatului sa tina cont de 

prevederile avand continut divergent.

A fost aprobata Schema de ajutor de minimis „Investi

infrastructura de broadband in spatiul rural“

Principalele prevederi 

� Prin prezenta schema se acorda un 

conform fisei tehnice a submasurii 322 e) din cadrul Programului National de 

Dezvoltare Rurala 2007

spatiul rural“. 

� In cadrul prezentei scheme, 

beneficiarilor se face cu respectarea criteriilor prevazute in Regulamentul (CE) nr. 

1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din 

tratat ajutoarelor de minimis, public

379 din 28 decembrie 2006, denumit in continuare Regulament.

� Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (AM

responsabila pentru aceasta schema

prin Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP).

� Obiectivul general al scheme

dezvoltare rurala si vizeaza imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatie, 

asigurarea accesului la serviciile de baza, inclusiv accesul local la infrastructura de 

comunicatii in banda larga.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

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

Cooperarea dintre Parlament si Guvern in domeniul afacerilor europene

In Monitorul Oficial nr. 820 din 21 decembrie 2013 a fost 

publicata Legea nr. 373/2013 privind cooperarea dintre 

Parlament si Guvern in domeniul afacerilor europene. 

reglementeaza cadrul de cooperare intre Parlamentul Romaniei sau una dintre 

Camerele acestuia si Guvernul Romaniei, cu privire la participarea Romaniei la procesul 

decizional din cadrul Uniunii Europene, precum si la monitorizarea armonizarii legislatiei 

nationale cu legislatia europeana. 

In exercitarea atributiilor sale, potrivit prevederilor prezentei legi, Parlamentul sau una 

dintre cele doua Camere adopta hotarari. 

Hotararea Parlamentului sau a uneia dintre cele doua Camere este preluata de catre Guvern 

la definitivarea pozitiei nationale de negociere in Consiliu, prevazuta in mandat.

arile celor doua Camere contin prevederi divergente, Guvernul solicita 

Parlamentului o hotarare comuna asupra prevederilor avand continut divergent, intr

termen stabilit prin consultare cu cele doua Camere. 

hotararea comuna nu este transmisa in termenul stabilit

este obligat ca la intocmirea mandatului general sau a mandatului sa tina cont de 

prevederile avand continut divergent. 

A fost aprobata Schema de ajutor de minimis „Investitii privind 

infrastructura de broadband in spatiul rural“ 

In Monitorul Oficial nr. 820 din 21 decembrie 2013 

Ordinul nr. 1474/2013 al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii 

Rurale pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Investitii 

privind infrastructura de broadband in spatiul rural“.

Prin prezenta schema se acorda un ajutor de minimis transparent beneficiarilor eligibili 

conform fisei tehnice a submasurii 322 e) din cadrul Programului National de 

Dezvoltare Rurala 2007–2013 (PNDR), „Investitii privind infrastructura de broadband in 

In cadrul prezentei scheme, acordarea de alocari financiare nerambursabile

beneficiarilor se face cu respectarea criteriilor prevazute in Regulamentul (CE) nr. 

1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din 

tratat ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 

379 din 28 decembrie 2006, denumit in continuare Regulament. 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), prin Autoritatea de Management 

pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (AM-PNDR), este autoritatea 

responsabila pentru aceasta schema, iar implementarea prezentei scheme se asigura 

prin Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP). 

Obiectivul general al schemei este cel din Planul national strategic pentru agricultura

dezvoltare rurala si vizeaza imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatie, 

asigurarea accesului la serviciile de baza, inclusiv accesul local la infrastructura de 

comunicatii in banda larga. 

 Legalis.ro. 

Cooperarea dintre Parlament si Guvern in domeniul afacerilor europene 

In Monitorul Oficial nr. 820 din 21 decembrie 2013 a fost 

vind cooperarea dintre 

cooperare intre Parlamentul Romaniei sau una dintre 

, cu privire la participarea Romaniei la procesul 

decizional din cadrul Uniunii Europene, precum si la monitorizarea armonizarii legislatiei 

Parlamentul sau una 

Hotararea Parlamentului sau a uneia dintre cele doua Camere este preluata de catre Guvern 

la definitivarea pozitiei nationale de negociere in Consiliu, prevazuta in mandat. 

, Guvernul solicita 

Parlamentului o hotarare comuna asupra prevederilor avand continut divergent, intr-un 

ransmisa in termenul stabilit, Guvernul nu 

este obligat ca la intocmirea mandatului general sau a mandatului sa tina cont de 

tii privind 

In Monitorul Oficial nr. 820 din 21 decembrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii 

Rurale pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Investitii 

privind infrastructura de broadband in spatiul rural“. 

transparent beneficiarilor eligibili 

conform fisei tehnice a submasurii 322 e) din cadrul Programului National de 

, „Investitii privind infrastructura de broadband in 

e alocari financiare nerambursabile destinate 

beneficiarilor se face cu respectarea criteriilor prevazute in Regulamentul (CE) nr. 

1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din 

at in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 

(MADR), prin Autoritatea de Management 

este autoritatea 

, iar implementarea prezentei scheme se asigura 

este cel din Planul national strategic pentru agricultura si 

dezvoltare rurala si vizeaza imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatie, 

asigurarea accesului la serviciile de baza, inclusiv accesul local la infrastructura de 
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In Monitorul Oficial nr. 821 din 23 decembrie 2013 a fost 

publicata 

Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a 

avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite.

Principalele prevederi: 

� Incepand cu data de 1 ianuarie 2014

deosebite acordate, valabile pana la data de 

potrivit metodologiei stabilite in cup

� Prevederile prezentei hotarari se aplica 

decembrie 2013 avizul de reinnoire

necesare in vederea normalizarii conditiilor de munca pentru locurile de munca incadrate in 

conditii deosebite. 

� Perioada de valabilitate a avizelor

de 31 decembrie 2014. 

 Metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca 

Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale a fost 

prelungit pana la data de 31 martie 2014

Principalele prevederi 

� Se prelungeste pana la data de 31 martie 2014

sanatatii si al presedintelui CNAS

aplicare in anul 2013 a Contractului

cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013

Infiintarea pe langa CSM a unei activitati 

finantate integral din venituri proprii

Principalele prevederi 

� Din veniturile proprii realizate 

concursurilor sau examenelor de capacitate, promovare a 

promovare in functia de judecator la ICCJ

procurorilor, numire in functie a inspectorului

a inspectorilor judiciari, pre

Inspectia Judiciara. 

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

In Monitorul Oficial nr. 821 din 23 decembrie 2013 a fost 

publicata H.G. nr. 1077/2013 pentru modificarea Hotararii 

Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a 

avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite.

1 ianuarie 2014, avizele de incadrare a locurilor de munca in conditii 

acordate, valabile pana la data de 31 decembrie 2013 inclusiv, pot fi reinnoite 

potrivit metodologiei stabilite in cuprinsul prezentei hotarari. 

Prevederile prezentei hotarari se aplica numai angajatorilor care detin la data de 31 

decembrie 2013 avizul de reinnoire si care nu au realizat pana la aceasta data masurile 

necesare in vederea normalizarii conditiilor de munca pentru locurile de munca incadrate in 

Perioada de valabilitate a avizelor reinnoite potrivit prezentei hotarari nu poate depasi 

Metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca 

in conditii deosebite 

cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale a fost 

prelungit pana la data de 31 martie 2014 

In Monitorul Oficial nr. 824 din 23 decembrie 2013 a fost 

publicat Ordinul nr. 1538/1014/2013 al ministrului Sanatatii si 

al CNAS privind prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului 

ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr. 423/191/2013.

pana la data de 31 martie 2014 aplicarea prevederilor Ordinului ministrului 

CNAS nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in 

asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013–2014. 

Infiintarea pe langa CSM a unei activitati  

finantate integral din venituri proprii 

In Monitorul Oficial nr. 829 din 23 decembrie 2013 a fost 

publicata H.G. nr. 1118/2013 pentru modificarea art. 1

din H.G. nr. 183/2005 privind infiintarea pe langa 

activitati finantate integral din venituri proprii. 

in veniturile proprii realizate se pot asigura, in limita disponibilului, cheltuielile corespunzatoare 

concursurilor sau examenelor de capacitate, promovare a judecatorilor si procurorilor

promovare in functia de judecator la ICCJ, numire in functii de conducere a judecatorilor si 

procurorilor, numire in functie a inspectorului-sef si a inspectorului-sef adjunct, numire in functie 

a inspectorilor judiciari, precum si celorlalte concursuri sau examene organizate 

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. 821 din 23 decembrie 2013 a fost 

pentru modificarea Hotararii 

Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a 

avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite. 

incadrare a locurilor de munca in conditii 

, pot fi reinnoite 

numai angajatorilor care detin la data de 31 

si care nu au realizat pana la aceasta data masurile 

necesare in vederea normalizarii conditiilor de munca pentru locurile de munca incadrate in 

reinnoite potrivit prezentei hotarari nu poate depasi data 

Metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca 

cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale a fost 

In Monitorul Oficial nr. 824 din 23 decembrie 2013 a fost 

al ministrului Sanatatii si 

privind prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului 

CNAS nr. 423/191/2013. 

aplicarea prevederilor Ordinului ministrului 

nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in 

In Monitorul Oficial nr. 829 din 23 decembrie 2013 a fost 

pentru modificarea art. 1 indice 1 

nga CSM a unei 

cheltuielile corespunzatoare 

judecatorilor si procurorilor, 

, numire in functii de conducere a judecatorilor si 

sef adjunct, numire in functie 

cum si celorlalte concursuri sau examene organizate CSM sau de 
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Principalele prevederi 

� Se instituie un termen de 

ordonante de urgenta, 

privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin 

echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in 

Romania finalizeaza situatia terenurilor agricole

aflate in domeniul public sau privat al statului sau, dupa caz, al unitatii administrativ

teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare 

unitate administrativ-teritoriala.

Masurile pentru finalizarea procesului de restituire a imobilelor 

Au fost adoptate masurile necesare pentru functionarea comisiilor de 

evaluare din penitenciare

Principalele prevederi 

� Masurile reglementate in prezenta ordonanta de urgenta sunt 

prevazute in cuprinsul Legii nr. 187/2012

286/2009 privind Codul penal

255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura 

penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind 

dispozitii procesual penale.

� Pentru analiza cauzelor, formularea din oficiu a contestatiilor si solutionarea lor de 

urgenta in cazurile prevazute la art. 23 din Legea nr. 255/2013 se pot delega la 

instantele in a caror circumscriptie se afla locuri de detinere sau centre educative ori 

de reeducare si la parchetele de pe langa acestea, pe un termen de cel mult 6 luni, 

judecatori si procurori din cadrul judecatoriilor, tribunalelor si curtilor de apel 

invecinate, respectiv din cadrul parchetelor de pe langa acestea.

� Cererile si contestatiile in materia

prin lege in competenta judecatoriei in a carei circumscriptie se afla locul de detinere, 

se solutioneaza de catre Judecatoria Sectorului 4, daca privesc persoane detinute in 

Penitenciarul Bucuresti Jilav

Judecatoria Sectorului 5, daca privesc persoane detinute in Penitenciarul Bucuresti 

Rahova sau in Penitenciarul Spital Bucuresti Rahova.

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. 835 din 24 decembrie 2013 a fost publicata 

O.U.G. nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen in care sa 

se finalizeze situatia prevazuta la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 

165/2013. 

Se instituie un termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei 

ordonante de urgenta, in care comisia prevazuta la art. 5 din Legea nr. 165/2013 

privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin 

echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in 

finalizeaza situatia terenurilor agricole, cu sau fara investitii, si forestiere, 

aflate in domeniul public sau privat al statului sau, dupa caz, al unitatii administrativ

teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare 

teritoriala. 

Masurile pentru finalizarea procesului de restituire a imobilelor 

preluate in mod abuziv 

Au fost adoptate masurile necesare pentru functionarea comisiilor de 

evaluare din penitenciare 

In Monitorul Oficial nr. 837 din 24 decembrie 2013 a fost 

publicata O.U.G. nr. 116/2013 privind masurile necesare pentru 

functionarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele 

de reeducare si din centrele de retinere si arestare preventiva, 

precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea bunei 

functionari a instantelor pe durata desfasurarii activitatii acestor 

comisii. 

Masurile reglementate in prezenta ordonanta de urgenta sunt complementare celor 

prevazute in cuprinsul Legii nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a 

286/2009 privind Codul penal, precum si celor prevazute in cuprinsul 

pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura 

penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind 

dispozitii procesual penale. 

, formularea din oficiu a contestatiilor si solutionarea lor de 

in cazurile prevazute la art. 23 din Legea nr. 255/2013 se pot delega la 

instantele in a caror circumscriptie se afla locuri de detinere sau centre educative ori 

i la parchetele de pe langa acestea, pe un termen de cel mult 6 luni, 

judecatori si procurori din cadrul judecatoriilor, tribunalelor si curtilor de apel 

invecinate, respectiv din cadrul parchetelor de pe langa acestea. 

Cererile si contestatiile in materia executarii pedepselor privative de libertate

prin lege in competenta judecatoriei in a carei circumscriptie se afla locul de detinere, 

se solutioneaza de catre Judecatoria Sectorului 4, daca privesc persoane detinute in 

Penitenciarul Bucuresti Jilava sau in Penitenciarul Spital Bucuresti Jilava, si de catre 

Judecatoria Sectorului 5, daca privesc persoane detinute in Penitenciarul Bucuresti 

Rahova sau in Penitenciarul Spital Bucuresti Rahova. 

 Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 835 din 24 decembrie 2013 a fost publicata 

pentru instituirea unui nou termen in care sa 

se finalizeze situatia prevazuta la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 

de la data intrarii in vigoare a prezentei 

prevazuta la art. 5 din Legea nr. 165/2013 

privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin 

echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in 

, cu sau fara investitii, si forestiere, 

aflate in domeniul public sau privat al statului sau, dupa caz, al unitatii administrativ-

teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare 

Masurile pentru finalizarea procesului de restituire a imobilelor 

Au fost adoptate masurile necesare pentru functionarea comisiilor de 

In Monitorul Oficial nr. 837 din 24 decembrie 2013 a fost 

privind masurile necesare pentru 

functionarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele 

de reeducare si din centrele de retinere si arestare preventiva, 

cum si pentru stabilirea unor masuri in vederea bunei 

functionari a instantelor pe durata desfasurarii activitatii acestor 

complementare celor 

pentru punerea in aplicare a Legii nr. 

, precum si celor prevazute in cuprinsul Legii nr. 

pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura 

penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind 

, formularea din oficiu a contestatiilor si solutionarea lor de 

in cazurile prevazute la art. 23 din Legea nr. 255/2013 se pot delega la 

instantele in a caror circumscriptie se afla locuri de detinere sau centre educative ori 

i la parchetele de pe langa acestea, pe un termen de cel mult 6 luni, 

judecatori si procurori din cadrul judecatoriilor, tribunalelor si curtilor de apel 

executarii pedepselor privative de libertate, date 

prin lege in competenta judecatoriei in a carei circumscriptie se afla locul de detinere, 

se solutioneaza de catre Judecatoria Sectorului 4, daca privesc persoane detinute in 

a sau in Penitenciarul Spital Bucuresti Jilava, si de catre 

Judecatoria Sectorului 5, daca privesc persoane detinute in Penitenciarul Bucuresti 
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In Monitorul Oficial nr. 837 din 24 decembrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 1158/2013

temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor 

alocate pentru agricultura aferente schemelor de plati direct

pentru masuri de piata in agricultura.

Principalele prevederi 

� In vederea stimularii gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura

schemelor de plati directe pentru agricultura, a ajutoarelor specifice care se finanteaza din 

Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) si a masurilor de piata si interventie in 

agricultura se aproba, pana la 31 decembrie 2014

privatizare de catre Ministerul Finantelor Publice a sumei de 

euro, Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

� Sumele alocate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din veniturile din pr

utilizate vor fi rambursate Ministerului Finantelor Publice in euro din sumele restituite cu 

aceasta destinatie de catre Uniunea Europeana, 

 Stimularea gradului de absorbtie a fondurilor 

alocate pentru agricultura

Au fost aduse modificari actelor normative din domeniul 

Principalele prevederi 

� Dreptul de sedere pe termen lung

urgenta, pe perioada nedeterminata, strainilor care, la data solutionarii cererii, sunt titulari ai 

unui drept de sedere temporara sau beneficiari ai protectiei internationale in Romania.

� Dreptul de sedere pe termen lung nu se acorda

• titulari ai dreptului de sedere temporara pentru studii;

• solicitanti sau beneficiari de protectie temporara;

• solicitanti sau beneficiari de protectie in Romania, alta decat protectia 

• solicitanti de protectie internationala;

• titulari ai dreptului de sedere temporara conferit de viza de scurta sedere, vi

diplomatica sau de serviciu.

� Drepturile beneficiarilor protectiei internationale in Romania

cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi limitate ca urmare a obtinerii dreptului de 

sedere pe termen lung de catre acestia.

� Strainii, in ale caror permise de sedere pe termen lung era inscrisa mentiunea privind 

acordarea protectiei internationale de catre un alt stat membru

catre statul membru indicat in respectiva mentiune daca, in urma verificarilor realizate de 

Inspectoratul General pentru Imigrari in statul membru in cauza, rezulta ca acestia benefici

continuare de protectie internationala.

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

In Monitorul Oficial nr. 837 din 24 decembrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 1158/2013 privind reglementarea unor masuri financiare 

temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor 

alocate pentru agricultura aferente schemelor de plati direct

pentru masuri de piata in agricultura. 

stimularii gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura

schemelor de plati directe pentru agricultura, a ajutoarelor specifice care se finanteaza din 

Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) si a masurilor de piata si interventie in 

pana la 31 decembrie 2014, alocarea temporara din venituri din 

privatizare de catre Ministerul Finantelor Publice a sumei de 6.300.000 mii lei

euro, Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. 

Sumele alocate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din veniturile din pr

utilizate vor fi rambursate Ministerului Finantelor Publice in euro din sumele restituite cu 

aceasta destinatie de catre Uniunea Europeana, pana la data de 30 decembrie 2014

Stimularea gradului de absorbtie a fondurilor  

alocate pentru agricultura 

Au fost aduse modificari actelor normative din domeniul 

migratiei si azilului 

In Monitorul Oficial nr. 826 din 23 decembrie 2013 a fost 

publicata Legea nr. 376/2013 pentru modificarea si 

completarea unor acte normative din domeniul migratiei si 

azilului. 

Dreptul de sedere pe termen lung se acorda, la cerere, in conditiile prezentei ordonante de 

urgenta, pe perioada nedeterminata, strainilor care, la data solutionarii cererii, sunt titulari ai 

unui drept de sedere temporara sau beneficiari ai protectiei internationale in Romania.

de sedere pe termen lung nu se acorda urmatoarelor categorii de straini: 

titulari ai dreptului de sedere temporara pentru studii; 

solicitanti sau beneficiari de protectie temporara; 

solicitanti sau beneficiari de protectie in Romania, alta decat protectia internationala;

solicitanti de protectie internationala; 

titulari ai dreptului de sedere temporara conferit de viza de scurta sedere, vi

diplomatica sau de serviciu. 

Drepturile beneficiarilor protectiei internationale in Romania, prevazute de Legea nr. 1

cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi limitate ca urmare a obtinerii dreptului de 

e termen lung de catre acestia. 

Strainii, in ale caror permise de sedere pe termen lung era inscrisa mentiunea privind 

nternationale de catre un alt stat membru, sunt indepartati sub escorta 

catre statul membru indicat in respectiva mentiune daca, in urma verificarilor realizate de 

Inspectoratul General pentru Imigrari in statul membru in cauza, rezulta ca acestia benefici

re de protectie internationala. 
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In Monitorul Oficial nr. 837 din 24 decembrie 2013 a fost publicata 

privind reglementarea unor masuri financiare 

temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor 

alocate pentru agricultura aferente schemelor de plati directe si 

stimularii gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura in cadrul 

schemelor de plati directe pentru agricultura, a ajutoarelor specifice care se finanteaza din 

Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) si a masurilor de piata si interventie in 

rara din venituri din 

6.300.000 mii lei, in echivalent 

Sumele alocate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din veniturile din privatizare si 

utilizate vor fi rambursate Ministerului Finantelor Publice in euro din sumele restituite cu 

pana la data de 30 decembrie 2014. 

Au fost aduse modificari actelor normative din domeniul  

In Monitorul Oficial nr. 826 din 23 decembrie 2013 a fost 

pentru modificarea si 

completarea unor acte normative din domeniul migratiei si 

se acorda, la cerere, in conditiile prezentei ordonante de 

urgenta, pe perioada nedeterminata, strainilor care, la data solutionarii cererii, sunt titulari ai 

unui drept de sedere temporara sau beneficiari ai protectiei internationale in Romania. 

 

internationala; 

titulari ai dreptului de sedere temporara conferit de viza de scurta sedere, viza 

, prevazute de Legea nr. 122/2006, 

cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi limitate ca urmare a obtinerii dreptului de 

Strainii, in ale caror permise de sedere pe termen lung era inscrisa mentiunea privind 

, sunt indepartati sub escorta 

catre statul membru indicat in respectiva mentiune daca, in urma verificarilor realizate de 

Inspectoratul General pentru Imigrari in statul membru in cauza, rezulta ca acestia beneficiaza in 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi 

� Dispozitiile prezentei legi se aplica 

utilitate publica prevazute la art. 2 pct.

cu modificarile si completarile ulterioare, si, respectiv, la art. 2 pct. 39 din Legea nr. 

273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, finantate 

potrivit art. 62 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 67 

din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si altor entitati 

clasificate in administratia publica conform Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al 

Parlamentului European si al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de 

conturi nationale si regionale din Uniunea Europeana, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene, seria L, nr. 174 din 26 iunie 2013.

� In vederea respectarii valorilor de referinta pentru deficitul bugetar si datoria publica

astfel cum sunt acestea mentionate in Protocolul nr. 12 privind procedura aplicabila 

deficitelor excesive, anexa la Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, 

bugetara a administratiei publice este echilibrata sau in excedent

 Legea privind responsabilitatea fiscal

OUG privind institutiile de credit si adecvarea capitalului 

Principalele prevederi 

� Prin derogare de la prevederile art. 5

aproba scoaterea de la Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme 

Speciale, cu titlu de imprumut

2014, a cantitatilor de carbune energetic si pacura 

integranta din prezenta ordonanta de urgenta, 

economici producatori de energie electrica pentru Sistemul electroenergetic national si 

de energie termica, precum si/sau energie termica

autoritatea Departamentului pentru Energie sau in administrarea consiliilor judetene ori 

locale. 

� Remiterea cantitatilor prevazute in anexa de catre Administratia Nationala a Rezervelor 

de Stat si Probleme Speciale se face pe p

de 31 martie 2014. 

� In cazul nerestituirii imprumutului in termen

primele 30 de zile, penalitati de intarziere de 0,25%

prevazuta in contractul de imprumut

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

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

Dispozitiile prezentei legi se aplica autoritatilor, institutiilor si entitatilor publice si/sau de 

prevazute la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, 

cu modificarile si completarile ulterioare, si, respectiv, la art. 2 pct. 39 din Legea nr. 

273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, finantate 

62 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 67 

din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si altor entitati 

clasificate in administratia publica conform Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al 

Parlamentului European si al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de 

conturi nationale si regionale din Uniunea Europeana, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii 

a L, nr. 174 din 26 iunie 2013. 

valorilor de referinta pentru deficitul bugetar si datoria publica

astfel cum sunt acestea mentionate in Protocolul nr. 12 privind procedura aplicabila 

deficitelor excesive, anexa la Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, 

istratiei publice este echilibrata sau in excedent. 

Legea privind responsabilitatea fiscal-bugetara a suferit modificari

In Monitorul Oficial nr. 826 din 23 decembrie 2013 a fost publicata 

Legea nr. 377/2013 pentru modificarea si completarea Legii 

responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010. 

OUG privind institutiile de credit si adecvarea capitalului 

a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 830 din 23 decembrie 2013 a fost 

publicata O.U.G. nr. 113/2013 privind unele masuri bugetare si 

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si

Prin derogare de la prevederile art. 5
4 

din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat

aproba scoaterea de la Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme 

imprumut, avand termen de restituire pana la data de 

carbune energetic si pacura prevazute in anexa care face parte 

integranta din prezenta ordonanta de urgenta, care vor fi acordate pentru operatori 

economici producatori de energie electrica pentru Sistemul electroenergetic national si 

, precum si/sau energie termica pentru populatie, aflati sub 

autoritatea Departamentului pentru Energie sau in administrarea consiliilor judetene ori 

Remiterea cantitatilor prevazute in anexa de catre Administratia Nationala a Rezervelor 

de Stat si Probleme Speciale se face pe perioada sezonului rece, respectiv 

In cazul nerestituirii imprumutului in termen operatorii economici vor suporta, pentru 

penalitati de intarziere de 0,25% pe zi din valoarea produsului 

ctul de imprumut. 

 Legalis.ro. 

autoritatilor, institutiilor si entitatilor publice si/sau de 

30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, 

cu modificarile si completarile ulterioare, si, respectiv, la art. 2 pct. 39 din Legea nr. 

273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, finantate 

62 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 67 

din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si altor entitati 

clasificate in administratia publica conform Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al 

Parlamentului European si al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de 

conturi nationale si regionale din Uniunea Europeana, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii 

valorilor de referinta pentru deficitul bugetar si datoria publica, 

astfel cum sunt acestea mentionate in Protocolul nr. 12 privind procedura aplicabila 

deficitelor excesive, anexa la Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, pozitia 

bugetara a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 826 din 23 decembrie 2013 a fost publicata 

pentru modificarea si completarea Legii 

OUG privind institutiile de credit si adecvarea capitalului  

In Monitorul Oficial nr. 830 din 23 decembrie 2013 a fost 

privind unele masuri bugetare si 

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea 

privind rezervele de stat, se 

aproba scoaterea de la Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme 

 31 octombrie 

prevazute in anexa care face parte 

care vor fi acordate pentru operatori 

economici producatori de energie electrica pentru Sistemul electroenergetic national si 

pentru populatie, aflati sub 

autoritatea Departamentului pentru Energie sau in administrarea consiliilor judetene ori 

Remiterea cantitatilor prevazute in anexa de catre Administratia Nationala a Rezervelor 

erioada sezonului rece, respectiv pana la data 

operatorii economici vor suporta, pentru 

din valoarea produsului 
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In Monitorul Oficial nr. 831 din 24 decembrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 1070/2013

Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizarii Sistemului 

national electronic de plata online a taxelor si impozitelor u

cardul bancar.

Principalele prevederi 

� Institutiile publice care desfasoara 

obligatia sa se inregistreze in SNEP

obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat ale contribuabililor persoane fizice care 

utilizeaza mijloace electronice de plata sau alte 

emis de catre Ministerul pentru Societatea Informationala, Ministerul Finantelor Publice si 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si pentru asigurarea accesului la o 

solutie de plata electronica a acestora.

� Monitorizarea modalitatii de implementare a mijloacelor de plata

Ministerul pentru Societatea Informationala si

� Institutiile publice se pot inregistra oricand in SNEP.

� SNEP este o platforma de comunicatii electronice deschisa catre institutiile de credit

furnizorii de servicii de acceptare de plati electronice sau alte mijloace de plata

� Institutiile publice accepta toate mijloacele electronice de plata online

mobile banking, fara a se limita la acestea), iar in cazul in care opteaza pentru plata 

impozitelor si taxelor utilizand cardul bancar este necesar sa isi

servicii de acceptare de plati electronice, conform legislatiei 

 Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor

Declararea livrarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de 

persoanele inregistrate in scopuri de TVA

Principalele prevederi 

� Declaratia se completeaza si se depune de catre:

• persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania

153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

• persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania

153 din Codul fiscal

inregistrate in scopuri de TVA in Roman

cu cota prevazuta de lege

� Declaratia trebuie sa contina toate facturile care au fost primite in perioada de 

raportare, inclusiv cele care au inscrisa mentiunea „taxare inversa“ sau „TVA la 

incasare“. 

� In declaratie nu se inscriu facturile emise prin autofacturare

indeplinesc conditiile unei facturi simplificate

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

Monitorul Oficial nr. 831 din 24 decembrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 1070/2013 pentru modificarea si completarea Hotararii 

Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizarii Sistemului 

national electronic de plata online a taxelor si impozitelor u

cardul bancar. 

care desfasoara activitati de incasare a taxelor si impozitelor

obligatia sa se inregistreze in SNEP, pentru furnizarea informatiilor privind cuantumul 

obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat ale contribuabililor persoane fizice care 

utilizeaza mijloace electronice de plata sau alte mijloace de plata stabilite prin ordin comun 

emis de catre Ministerul pentru Societatea Informationala, Ministerul Finantelor Publice si 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si pentru asigurarea accesului la o 

nica a acestora. 

Monitorizarea modalitatii de implementare a mijloacelor de plata se realizeaza de catre 

Ministerul pentru Societatea Informationala si Ministerul Finantelor Publice. 

ot inregistra oricand in SNEP. 

orma de comunicatii electronice deschisa catre institutiile de credit

furnizorii de servicii de acceptare de plati electronice sau alte mijloace de plata

Institutiile publice accepta toate mijloacele electronice de plata online (internet banking, 

e banking, fara a se limita la acestea), iar in cazul in care opteaza pentru plata 

impozitelor si taxelor utilizand cardul bancar este necesar sa isi selecteze furnizorul de 

servicii de acceptare de plati electronice, conform legislatiei in vigoare. 

Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor

Declararea livrarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de 

persoanele inregistrate in scopuri de TVA 

In Monitorul Oficial nr. 833 din 24 decembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 3806/2013 al MFP si al ANAF pentru modificare

anexelor nr. 1–3 la Ordinul presedintelui ANAF nr. 3.596/2011.

Declaratia se completeaza si se depune de catre: 

persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 

153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 

persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 

153 din Codul fiscal care realizeaza in Romania, de la persoanele impozabile 

inregistrate in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile 

cu cota prevazuta de lege. 

sa contina toate facturile care au fost primite in perioada de 

, inclusiv cele care au inscrisa mentiunea „taxare inversa“ sau „TVA la 

nu se inscriu facturile emise prin autofacturare si bonurile fiscale care 

indeplinesc conditiile unei facturi simplificate. 

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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Monitorul Oficial nr. 831 din 24 decembrie 2013 a fost publicata 

pentru modificarea si completarea Hotararii 

Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizarii Sistemului 

national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand 

impozitelor au 

, pentru furnizarea informatiilor privind cuantumul 

obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat ale contribuabililor persoane fizice care 

mijloace de plata stabilite prin ordin comun 

emis de catre Ministerul pentru Societatea Informationala, Ministerul Finantelor Publice si 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si pentru asigurarea accesului la o 

se realizeaza de catre 

orma de comunicatii electronice deschisa catre institutiile de credit si 

furnizorii de servicii de acceptare de plati electronice sau alte mijloace de plata. 

(internet banking, 

e banking, fara a se limita la acestea), iar in cazul in care opteaza pentru plata 

selecteze furnizorul de 

Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor 

Declararea livrarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de 

In Monitorul Oficial nr. 833 din 24 decembrie 2013 a fost publicat 

pentru modificarea 

nr. 3.596/2011. 

conform art. 

conform art. 

, de la persoanele impozabile 

achizitii de bunuri sau servicii taxabile 

sa contina toate facturile care au fost primite in perioada de 

, inclusiv cele care au inscrisa mentiunea „taxare inversa“ sau „TVA la 

si bonurile fiscale care 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 
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In Monitorul Oficial nr. 836 din 24 decembrie

H.G. nr. 1116/2013

Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii 

ocupatiilor din Romania 

internationale standard a ocupatii

Principalele prevederi 

� La elaborarea COR se au in vedere urmatoarele principii:

• principiul gruparii unitatilor de clasificat dupa criterii economice si sociale 

potrivit caruia constituirea categoriilor de clasificare se face in concordanta cu 

diviziunea sociala a muncii, folosind caracteristici de grupare tehnico

obiective, in succesiunea importantei lor pentru activitatea practica;

• principiul omogenitatii in constituirea categoriilor de clasificat 

potrivit caruia pentru fiecare nivel de clasificare se foloseste un singur criteriu de 

clasificare, fiecare detaliere reflectand aspecte din ce in ce mai amanuntite ale 

criteriului aplicat la detalierile precedente; criteriile utilizate sunt in principal 

urmatoarele: nivelul de educatie si formare profesionala; nivelul competentelor 

determinat de amploarea si complexitatea activitatilor care definesc ocupatiile; gradul 

de specializare in cadrul aceleiasi activitati; felul materiilor prime si utilajelor folosite, 

proceselor tehnologice utilizate;

• principiul univocitatii gruparii unitatilor

unitati de clasificat, numai intr

indiferent de numarul locurilor si unitatilor de clasificat;

• principiul actualitatii

celor mai noi tehnici de construire a clasificarilor, inclusi

folosirii codurilor; 

• principiul stabilitatii pe o perioada mai indelungata de timp

unui sistem flexibil care sa permita adaptarea permanenta a clasificarii la noile conditii 

de dezvoltare economico

• principiul folosirii multilaterale a clasificarii pe diverse structuri organizatorice si 

activitati, care presupune utilizarea COR la elaborarea de strategii guvernamentale, 

cercetari statistice nationale si internationale.

� COR este structurata pe 5 niveluri de clasificare

• nivelul I de clasificare corespunde grupelor majore; codificarea grupelor majore se face 

cu cifre arabe de la 0 la 9;

• nivelul II de clasificare corespunde subgrupelor majore; codificarea subgrupelor majore 

se face cu cifre arabe de la 1 la 9;

• nivelul III de clasificare corespunde grupelor minore; codificarea grupelor minore se 

face cu cifre arabe de la 1 la 9;

• nivelul IV de clasificare corespunde grupelor de baza; codificarea grupelor de baza se 

face cu cifre arabe de la 1 la 9;

• nivelul V face posibila detalierea la nivel de ocupatie; codificarea se face cu cifre arabe 

de la 01 la 99. 

 Clasificarea ocupatiilor din Romania a 

Clasificarii internationale standard a ocupatiilor 

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. 836 din 24 decembrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 1116/2013 pentru modificarea si completarea Hotararii 

Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii 

ocupatiilor din Romania – nivel grupa de baza, conform Clasificarii 

internationale standard a ocupatiilor – ISCO 08. 

La elaborarea COR se au in vedere urmatoarele principii: 

principiul gruparii unitatilor de clasificat dupa criterii economice si sociale 

potrivit caruia constituirea categoriilor de clasificare se face in concordanta cu 

diviziunea sociala a muncii, folosind caracteristici de grupare tehnico

obiective, in succesiunea importantei lor pentru activitatea practica; 

l omogenitatii in constituirea categoriilor de clasificat – grupe, subgrupe 

potrivit caruia pentru fiecare nivel de clasificare se foloseste un singur criteriu de 

clasificare, fiecare detaliere reflectand aspecte din ce in ce mai amanuntite ale 

ui aplicat la detalierile precedente; criteriile utilizate sunt in principal 

urmatoarele: nivelul de educatie si formare profesionala; nivelul competentelor 

determinat de amploarea si complexitatea activitatilor care definesc ocupatiile; gradul 

zare in cadrul aceleiasi activitati; felul materiilor prime si utilajelor folosite, 

proceselor tehnologice utilizate; 

principiul univocitatii gruparii unitatilor, care presupune si impune repartizarea fiecarei 

unitati de clasificat, numai intr-o singura grupa sau subgrupa, numai intr

indiferent de numarul locurilor si unitatilor de clasificat; 

principiul actualitatii, care presupune luarea in considerare a celor mai noi ocupatii, a 

celor mai noi tehnici de construire a clasificarilor, inclusiv a optimizarii si economicitatii 

principiul stabilitatii pe o perioada mai indelungata de timp, care presupune crearea 

unui sistem flexibil care sa permita adaptarea permanenta a clasificarii la noile conditii 

de dezvoltare economico-sociala; 

principiul folosirii multilaterale a clasificarii pe diverse structuri organizatorice si 

, care presupune utilizarea COR la elaborarea de strategii guvernamentale, 

cercetari statistice nationale si internationale. 

5 niveluri de clasificare, dupa cum urmeaza: 

de clasificare corespunde grupelor majore; codificarea grupelor majore se face 

cu cifre arabe de la 0 la 9; 

de clasificare corespunde subgrupelor majore; codificarea subgrupelor majore 

se face cu cifre arabe de la 1 la 9; 

de clasificare corespunde grupelor minore; codificarea grupelor minore se 

face cu cifre arabe de la 1 la 9; 

care corespunde grupelor de baza; codificarea grupelor de baza se 

face cu cifre arabe de la 1 la 9; 

face posibila detalierea la nivel de ocupatie; codificarea se face cu cifre arabe 

Clasificarea ocupatiilor din Romania a fost modificata conform 

Clasificarii internationale standard a ocupatiilor – ISCO 08

 Legalis.ro. 

2013 a fost publicata 

pentru modificarea si completarea Hotararii 

Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii 

nivel grupa de baza, conform Clasificarii 

principiul gruparii unitatilor de clasificat dupa criterii economice si sociale obiective, 

potrivit caruia constituirea categoriilor de clasificare se face in concordanta cu 

diviziunea sociala a muncii, folosind caracteristici de grupare tehnico-economice 

grupe, subgrupe – 

potrivit caruia pentru fiecare nivel de clasificare se foloseste un singur criteriu de 

clasificare, fiecare detaliere reflectand aspecte din ce in ce mai amanuntite ale 

ui aplicat la detalierile precedente; criteriile utilizate sunt in principal 

urmatoarele: nivelul de educatie si formare profesionala; nivelul competentelor 

determinat de amploarea si complexitatea activitatilor care definesc ocupatiile; gradul 

zare in cadrul aceleiasi activitati; felul materiilor prime si utilajelor folosite, 

, care presupune si impune repartizarea fiecarei 

upa sau subgrupa, numai intr-un singur loc, 

, care presupune luarea in considerare a celor mai noi ocupatii, a 

v a optimizarii si economicitatii 

, care presupune crearea 

unui sistem flexibil care sa permita adaptarea permanenta a clasificarii la noile conditii 

principiul folosirii multilaterale a clasificarii pe diverse structuri organizatorice si 

, care presupune utilizarea COR la elaborarea de strategii guvernamentale, 

de clasificare corespunde grupelor majore; codificarea grupelor majore se face 

de clasificare corespunde subgrupelor majore; codificarea subgrupelor majore 

de clasificare corespunde grupelor minore; codificarea grupelor minore se 

care corespunde grupelor de baza; codificarea grupelor de baza se 

face posibila detalierea la nivel de ocupatie; codificarea se face cu cifre arabe 

fost modificata conform 

ISCO 08 
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In Monitorul Oficial nr. 833 din 24 decembrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 

pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea 

pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii 

fondului funci

Principalele prevederi 

� In sensul prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele 

semnificatii: 

• amenajament pastoral

organizatorice si economice necesare ameliorarii si exploatarii pajistilor;

• autoritate competenta

cu atributii in domeniu aflate in subordinea sa;

• utilizator – crescator de animale persoana fizica avand animale inscrise in Registrul 

national al exploatatiilor (RNE)/crescator de animale orice tip de persoana juridica de 

drept public sau de drept privat, constitu

animale proprii sau ale membrilor inscrise in RNE, care desfasoara activitati agricole 

specifice categoriei de folosinta pajisti conform clasificarii statistice a activitatilor 

economice in Comunitatea European

• capacitate de pasunat

suprafata de 1 ha de pajiste in intreaga perioada de pasunat, se exprima in unitati 

vita mare (UVM) la hectar si se determina prin raportar

necesarul de furaje pentru 1 UVM.

� Pajistile aflate in domeniul public si/sau privat al comunelor, oraselor, municipiilor si al 

municipiului Bucuresti administrate de consiliile locale ale acestora, cele aflate in domeniul 

public si/sau privat al statului administrate de Agentia Domeniilor Statului, cele aflate in 

proprietatea publica a statului administrate de Regia Nationala a Padurilor 

precum si pajistile aflate in proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice

registrul agricol ca pasune/faneata la data de 1 ianuarie 2007, alcatuiesc suprafata de pajisti 

care trebuie mentinuta la nivel national.

� Autoritatea competenta actualizeaza anual baza de date cu suprafetele de pajisti scoase 

din circuitul agricol si cu cele recuperate si analizeaza, la solicitarea directiilor pentru 

agricultura judetene, documentatiile privind scoaterea definitiva din circuitul agricol a 

pajistilor si emite avizul potrivit legislatiei in vigoare.

� Administrarea pajistilor 

municipiilor si al municipiului Bucuresti 

prevederilor legale in vigoare.

� Pentru mentinerea suprafetelor, punerea in valoare, folosirea optim

mediului, se pot incheia contracte de inchiriere sau concesiune

optime de animale, calculata conform prevederilor legale in vigoare.

� Autoritatea contractanta are obligatia de a include in cadrul docum

sau inchiriere a pajistilor amenajamentele pastorale 

contractului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Legea fondului funciar a suferit modificari

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

In Monitorul Oficial nr. 833 din 24 decembrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea 

pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii 

fondului funciar nr. 18/1991. 

In sensul prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele 

amenajament pastoral – documentatie care cuprinde masurile tehnice, 

organizatorice si economice necesare ameliorarii si exploatarii pajistilor;

autoritate competenta – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin autoritatile 

tii in domeniu aflate in subordinea sa; 

crescator de animale persoana fizica avand animale inscrise in Registrul 

national al exploatatiilor (RNE)/crescator de animale orice tip de persoana juridica de 

drept public sau de drept privat, constituita conform prevederilor Codului civil, avand 

animale proprii sau ale membrilor inscrise in RNE, care desfasoara activitati agricole 

specifice categoriei de folosinta pajisti conform clasificarii statistice a activitatilor 

economice in Comunitatea Europeana pentru productia vegetala si animala;

capacitate de pasunat – reprezinta numarul de animale care pot fi hranite pe 

suprafata de 1 ha de pajiste in intreaga perioada de pasunat, se exprima in unitati 

vita mare (UVM) la hectar si se determina prin raportarea productiei efective la 

necesarul de furaje pentru 1 UVM. 

Pajistile aflate in domeniul public si/sau privat al comunelor, oraselor, municipiilor si al 

administrate de consiliile locale ale acestora, cele aflate in domeniul 

i/sau privat al statului administrate de Agentia Domeniilor Statului, cele aflate in 

proprietatea publica a statului administrate de Regia Nationala a Padurilor 

precum si pajistile aflate in proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice

registrul agricol ca pasune/faneata la data de 1 ianuarie 2007, alcatuiesc suprafata de pajisti 

care trebuie mentinuta la nivel national. 

Autoritatea competenta actualizeaza anual baza de date cu suprafetele de pajisti scoase 

si cu cele recuperate si analizeaza, la solicitarea directiilor pentru 

agricultura judetene, documentatiile privind scoaterea definitiva din circuitul agricol a 

pajistilor si emite avizul potrivit legislatiei in vigoare. 

 aflate in domeniul public si/sau privat al comunelor, oraselor, 

municipiilor si al municipiului Bucuresti se face de catre consiliile locale, cu respectarea 

prevederilor legale in vigoare. 

Pentru mentinerea suprafetelor, punerea in valoare, folosirea optima a pajistilor si protectia 

se pot incheia contracte de inchiriere sau concesiune, cu asigurarea incarcaturii 

optime de animale, calculata conform prevederilor legale in vigoare. 

Autoritatea contractanta are obligatia de a include in cadrul documentatiei

sau inchiriere a pajistilor amenajamentele pastorale si conditii speciale de indeplinire a 

, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 

Legea fondului funciar a suferit modificari 

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. 833 din 24 decembrie 2013 a fost publicata 

privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea 

pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii 

In sensul prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele 

documentatie care cuprinde masurile tehnice, 

organizatorice si economice necesare ameliorarii si exploatarii pajistilor; 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin autoritatile 

crescator de animale persoana fizica avand animale inscrise in Registrul 

national al exploatatiilor (RNE)/crescator de animale orice tip de persoana juridica de 

ita conform prevederilor Codului civil, avand 

animale proprii sau ale membrilor inscrise in RNE, care desfasoara activitati agricole 

specifice categoriei de folosinta pajisti conform clasificarii statistice a activitatilor 

a pentru productia vegetala si animala; 

reprezinta numarul de animale care pot fi hranite pe 

suprafata de 1 ha de pajiste in intreaga perioada de pasunat, se exprima in unitati 

ea productiei efective la 

Pajistile aflate in domeniul public si/sau privat al comunelor, oraselor, municipiilor si al 

administrate de consiliile locale ale acestora, cele aflate in domeniul 

i/sau privat al statului administrate de Agentia Domeniilor Statului, cele aflate in 

proprietatea publica a statului administrate de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, 

precum si pajistile aflate in proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice, inregistrate in 

registrul agricol ca pasune/faneata la data de 1 ianuarie 2007, alcatuiesc suprafata de pajisti 

Autoritatea competenta actualizeaza anual baza de date cu suprafetele de pajisti scoase 

si cu cele recuperate si analizeaza, la solicitarea directiilor pentru 

agricultura judetene, documentatiile privind scoaterea definitiva din circuitul agricol a 

aflate in domeniul public si/sau privat al comunelor, oraselor, 

, cu respectarea 

a a pajistilor si protectia 

, cu asigurarea incarcaturii 

entatiei de concesiune 

si conditii speciale de indeplinire a 
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  A fost aprobat Programul de gestionare a cainilor fara stapan

Principalele prevederi 

� Prezentele norme metodologice reglementeaza 

prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001

programului de gestionare a cainilor fara stapan, aprobata cu modificari si completari prin 

Legea nr. 227/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, de

ordonanta de urgenta. 

� Scopul prezentelor norme il constituie 

sanatatii si bunastarii cainilor din adaposturi, stoparea inmultirii necontrolate a cainilor de 

rasa comuna, prevenirea abandonului si a pierderii cainilor, facilitarea recuperarii cainilor 

pierduti, promovarii detinerii responsabile a cainilor, reducerea aparitiei rabiei si a altor 

zoonoze, reducerea riscurilor asupra sanatatii oamenilor, prevenirea agresivitatii asupra 

oamenilor si animalelor, precum si reducerea comertului ilegal si a traficului cu animale.

Serviciile publice pentru gestionarea cainilor fara stapan

� Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan

gestionare a cainilor fara stapan pe raza unitatilor administrativ

subdiviziunilor acestora, la nivelul carora au fost infiintate, si, in functie de posibilitati, pot 

incheia protocoale de colaborare cu unitatile administrativ

� Serviciile sunt denumite in mod obligatoriu prin sintagma „

cainilor fara stapan“, urmata de denumirea unitatii administrativ

subdiviziunii acesteia, la nivelul careia au fost infiinta

� Serviciile pot fi organizate in cadrul serviciilor publice aflate 

� Personalul veterinar incadrat in serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan 

are urmatoarele competente:

• supravegherea animalelor ca

• colectarea documentelor intocmite de personalul implicat in capturarea, manipularea 

si transportul animalelor;

• inregistrarea cainilor fara stapan in Registrul de evidenta a cainilor fara stapan, pe 

baza datelor din formularul individ

� Adaposturile publice pentru cainii fara stapan

le amenajeaza, vor fi administrate de catre serviciile de utilitate publica de gestionare a 

cainilor fara stapan infiintate sau de catre oper

prevederile legislatiei sanitare veterinare in vigoare.

� Este interzisa cazarea cainilor fara stapan in adaposturi publice care nu respecta conditiile 

minime de functionare. 

� Operatorii serviciilor specializa

personal care sa deserveasca permanent adaposturile publice pentru cainii fara stapan

vederea supravegherii cainilor 

hranirii puilor de doua sau, respectiv, de 3 ori pe zi

� Adaposturile publice pentru cainii fara stapan vor fi plasate pe raza unitatilor administrativ

teritoriale care le amenajeaza

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

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

A fost aprobat Programul de gestionare a cainilor fara stapan

Prezentele norme metodologice reglementeaza masurile necesare pentru aplicarea 

prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea 

programului de gestionare a cainilor fara stapan, aprobata cu modificari si completari prin 

Legea nr. 227/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare 

Scopul prezentelor norme il constituie reducerea numarului de caini fara stapan

sanatatii si bunastarii cainilor din adaposturi, stoparea inmultirii necontrolate a cainilor de 

abandonului si a pierderii cainilor, facilitarea recuperarii cainilor 

pierduti, promovarii detinerii responsabile a cainilor, reducerea aparitiei rabiei si a altor 

zoonoze, reducerea riscurilor asupra sanatatii oamenilor, prevenirea agresivitatii asupra 

menilor si animalelor, precum si reducerea comertului ilegal si a traficului cu animale.

Serviciile publice pentru gestionarea cainilor fara stapan 

Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan desfasoara activitatea de 

cainilor fara stapan pe raza unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv a 

subdiviziunilor acestora, la nivelul carora au fost infiintate, si, in functie de posibilitati, pot 

incheia protocoale de colaborare cu unitatile administrativ-teritoriale cu care se invecineaza.

Serviciile sunt denumite in mod obligatoriu prin sintagma „Serviciul pentru gestionarea 

“, urmata de denumirea unitatii administrativ-teritoriale, respectiv a 

subdiviziunii acesteia, la nivelul careia au fost infiintate. 

Serviciile pot fi organizate in cadrul serviciilor publice aflate in subordinea consiliilor locale

incadrat in serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan 

are urmatoarele competente: 

supravegherea animalelor capturate si adapostite; 

colectarea documentelor intocmite de personalul implicat in capturarea, manipularea 

si transportul animalelor; 

inregistrarea cainilor fara stapan in Registrul de evidenta a cainilor fara stapan, pe 

baza datelor din formularul individual de capturare. 

Adaposturile publice pentru cainii fara stapan apartin unitatilor administrativ-teritoriale care 

le amenajeaza, vor fi administrate de catre serviciile de utilitate publica de gestionare a 

cainilor fara stapan infiintate sau de catre operatorul concesionar al serviciului si vor respecta 

prevederile legislatiei sanitare veterinare in vigoare. 

Este interzisa cazarea cainilor fara stapan in adaposturi publice care nu respecta conditiile 

Operatorii serviciilor specializate de gestionare a cainilor fara stapan sunt obligati sa asigure 

personal care sa deserveasca permanent adaposturile publice pentru cainii fara stapan

vederea supravegherii cainilor timp de 24 de ore pe zi, a adaparii suplimentare a cainilor, a 

puilor de doua sau, respectiv, de 3 ori pe zi. 

Adaposturile publice pentru cainii fara stapan vor fi plasate pe raza unitatilor administrativ

teritoriale care le amenajeaza. 

In Monitorul Oficial nr. 829 din 23 decembrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind 

aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan.

 Legalis.ro. 

A fost aprobat Programul de gestionare a cainilor fara stapan 

e pentru aplicarea 

privind aprobarea 

programului de gestionare a cainilor fara stapan, aprobata cu modificari si completari prin 

numita in continuare 

reducerea numarului de caini fara stapan, ameliorarea 

sanatatii si bunastarii cainilor din adaposturi, stoparea inmultirii necontrolate a cainilor de 

abandonului si a pierderii cainilor, facilitarea recuperarii cainilor 

pierduti, promovarii detinerii responsabile a cainilor, reducerea aparitiei rabiei si a altor 

zoonoze, reducerea riscurilor asupra sanatatii oamenilor, prevenirea agresivitatii asupra 

menilor si animalelor, precum si reducerea comertului ilegal si a traficului cu animale. 

desfasoara activitatea de 

teritoriale, respectiv a 

subdiviziunilor acestora, la nivelul carora au fost infiintate, si, in functie de posibilitati, pot 

re se invecineaza. 

Serviciul pentru gestionarea 

teritoriale, respectiv a 

in subordinea consiliilor locale. 

incadrat in serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan 

colectarea documentelor intocmite de personalul implicat in capturarea, manipularea 

inregistrarea cainilor fara stapan in Registrul de evidenta a cainilor fara stapan, pe 

teritoriale care 

le amenajeaza, vor fi administrate de catre serviciile de utilitate publica de gestionare a 

atorul concesionar al serviciului si vor respecta 

Este interzisa cazarea cainilor fara stapan in adaposturi publice care nu respecta conditiile 

te de gestionare a cainilor fara stapan sunt obligati sa asigure 

personal care sa deserveasca permanent adaposturile publice pentru cainii fara stapan in 

, a adaparii suplimentare a cainilor, a 

Adaposturile publice pentru cainii fara stapan vor fi plasate pe raza unitatilor administrativ-

In Monitorul Oficial nr. 829 din 23 decembrie 2013 a fost publicata 

pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind 

aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan. 
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  CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a Legii privind 

Memorandumul incheiat intre statul roman si The Rompetrol Group N.V

Principalele prevederi 

� Cu adresa nr. 2.249 din 23 octombrie 2013, 

Constitutionale, in conformitate cu prevederile art. 146 lit. a) din Constitutie si art. 15 din 

Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, 

neconstitutionalitate a Legii privind aprobarea Memorandumului de intelegere incheia

statul roman si The Rompetrol Group N.V., semnat la Bucuresti la 15 februarie 2013

motivarea obiectiei de neconstitutionalitate autorul sustine ca dispozitiile legii criticate sunt 

contrare Constitutiei. 

� Legea are ca obiect aprobarea 

calitate de proprietar al actiunilor detinute in cadrul Societatii Comerciale „Rompetrol 

Rafinare“ – S.A. si The Rompetrol Group N.V

individual, ea fiind conceputa nu pentru aplicarea ei la un numar nedeterminat de cazuri 

concrete, ci intr-un singur caz prestabilit expres, pentru realizarea tranzactiei cu The Rompetrol 

Group N.V., o societate cu sediul in Strawinskylaan 807, Amsterdam, Olanda.

� Cu privire la aceste aspecte, Curtea Constitutionala s

noiembrie 2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.060 din 26 noiembrie 

2005, apreciind ca: „Fara indoiala, este dreptul legiuitorului de a reglement

particulare intr-un mod diferit de cel utilizat in cadrul reglementarii cu caracter general sau, 

altfel spus, de a deroga de la dreptul comun, procedeu la care, de altfel, s

aceasta materie“, dar ca […] in ipoteza in care,

constitutiva de drept comun, are caracter individual, fiind adoptata intuitu personae, ea 

inceteaza de a mai avea legitimitate, dobandind caracter discriminatoriu si, prin aceasta, 

neconstitutional“. 

� In cazul de fata, aceasta solutie legislativa nu reglementeaza o relatie sociala generala

prealabila intelegere, adica un acord de vointa intre The Rompetrol Group N.V. si Guvern. 

Tinand cont de aceste motive, legea transmisa promulgarii incalca principiul egal

de art. 16 alin. (1) din Constitutie, intrucat are caracter discriminatoriu in raport cu alte 

subiecte de drept privat cu care statul se afla in litigiu si care sunt „investitorii strategici in 

domeniul energetic romanesc“.

� Prin legea de fata se stabileste dinainte conduita procesuala a partilor aflate in litigiu

ce este impotriva dispozitiilor art. 124 alin. (2) din Constitutie referitoare la principiul potrivit 

caruia justitia este unica, impartiala si egala pentru toti, intrucat ace

aplicabile litigiului respectiv sunt contrare regulilor procesuale unitare aplicabile in mod identic 

tuturor celor care se afla intr

stabilit ca printr-o lege sa se sting

autorul criticilor de neconstitutionalitate considera ca acestea nu justifica refuzul partilor de a 

apela la normele juridice de drept comun prevazute pentru situatii litigioase in general.

� Curtea Constitutionala a decis admiterea obiectiei de neconstitutionalitate

dispozitiile Legii privind aprobarea Memorandumului de intelegere incheiat intre statul 

roman si The Rompetrol Group N.V., semnat la Bucuresti la 15 februarie 2013, 

neconstitutionale. 

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

a admis exceptia de neconstitutionalitate a Legii privind 

Memorandumul incheiat intre statul roman si The Rompetrol Group N.V

In Monitorul Oficial nr. 819 din 21 decembrie 2013 a fost publicata 

Decizia nr. 494 din 21 noiembrie 2013 a Curtii Constitutionale cu 

privire la obiectia de neconstitutionalitate a Legii privind aprobarea 

Memorandumului de intelegere incheiat intre statul roman si The 

Rompetrol Group N.V., semnat la Bucuresti la 15 februarie 2013.

Cu adresa nr. 2.249 din 23 octombrie 2013, Presedintele Romaniei a trimis Curtii 

, in conformitate cu prevederile art. 146 lit. a) din Constitutie si art. 15 din 

Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, 

neconstitutionalitate a Legii privind aprobarea Memorandumului de intelegere incheia

statul roman si The Rompetrol Group N.V., semnat la Bucuresti la 15 februarie 2013

motivarea obiectiei de neconstitutionalitate autorul sustine ca dispozitiile legii criticate sunt 

Legea are ca obiect aprobarea Memorandumului de intelegere incheiat intre statul roman

calitate de proprietar al actiunilor detinute in cadrul Societatii Comerciale „Rompetrol 

si The Rompetrol Group N.V. Legea supusa controlului are un caracter 

conceputa nu pentru aplicarea ei la un numar nedeterminat de cazuri 

un singur caz prestabilit expres, pentru realizarea tranzactiei cu The Rompetrol 

Group N.V., o societate cu sediul in Strawinskylaan 807, Amsterdam, Olanda. 

a aceste aspecte, Curtea Constitutionala s-a pronuntat prin Decizia nr. 600 din 9 

noiembrie 2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.060 din 26 noiembrie 

2005, apreciind ca: „Fara indoiala, este dreptul legiuitorului de a reglementa anumite domenii 

un mod diferit de cel utilizat in cadrul reglementarii cu caracter general sau, 

altfel spus, de a deroga de la dreptul comun, procedeu la care, de altfel, s-

aceasta materie“, dar ca […] in ipoteza in care, insa reglementarea speciala diferita de cea 

constitutiva de drept comun, are caracter individual, fiind adoptata intuitu personae, ea 

inceteaza de a mai avea legitimitate, dobandind caracter discriminatoriu si, prin aceasta, 

aceasta solutie legislativa nu reglementeaza o relatie sociala generala

prealabila intelegere, adica un acord de vointa intre The Rompetrol Group N.V. si Guvern. 

Tinand cont de aceste motive, legea transmisa promulgarii incalca principiul egal

de art. 16 alin. (1) din Constitutie, intrucat are caracter discriminatoriu in raport cu alte 

subiecte de drept privat cu care statul se afla in litigiu si care sunt „investitorii strategici in 

domeniul energetic romanesc“. 

ta se stabileste dinainte conduita procesuala a partilor aflate in litigiu

ce este impotriva dispozitiilor art. 124 alin. (2) din Constitutie referitoare la principiul potrivit 

caruia justitia este unica, impartiala si egala pentru toti, intrucat aceste reguli speciale 

aplicabile litigiului respectiv sunt contrare regulilor procesuale unitare aplicabile in mod identic 

tuturor celor care se afla intr-o situatie similara. De aceea, analizand motivele pentru care s

o lege sa se stinga tocmai acel litigiu cu persoana juridica privata respectiva, 

autorul criticilor de neconstitutionalitate considera ca acestea nu justifica refuzul partilor de a 

apela la normele juridice de drept comun prevazute pentru situatii litigioase in general.

tea Constitutionala a decis admiterea obiectiei de neconstitutionalitate si a constatat ca 

dispozitiile Legii privind aprobarea Memorandumului de intelegere incheiat intre statul 

roman si The Rompetrol Group N.V., semnat la Bucuresti la 15 februarie 2013, 

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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a admis exceptia de neconstitutionalitate a Legii privind 

Memorandumul incheiat intre statul roman si The Rompetrol Group N.V 

In Monitorul Oficial nr. 819 din 21 decembrie 2013 a fost publicata 

a Curtii Constitutionale cu 

privire la obiectia de neconstitutionalitate a Legii privind aprobarea 

gere incheiat intre statul roman si The 

Rompetrol Group N.V., semnat la Bucuresti la 15 februarie 2013. 

Presedintele Romaniei a trimis Curtii 

, in conformitate cu prevederile art. 146 lit. a) din Constitutie si art. 15 din 

Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, sesizarea de 

neconstitutionalitate a Legii privind aprobarea Memorandumului de intelegere incheiat intre 

statul roman si The Rompetrol Group N.V., semnat la Bucuresti la 15 februarie 2013. In 

motivarea obiectiei de neconstitutionalitate autorul sustine ca dispozitiile legii criticate sunt 

Memorandumului de intelegere incheiat intre statul roman, in 

calitate de proprietar al actiunilor detinute in cadrul Societatii Comerciale „Rompetrol 

. Legea supusa controlului are un caracter 

conceputa nu pentru aplicarea ei la un numar nedeterminat de cazuri 

un singur caz prestabilit expres, pentru realizarea tranzactiei cu The Rompetrol 

a pronuntat prin Decizia nr. 600 din 9 

noiembrie 2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.060 din 26 noiembrie 

a anumite domenii 

un mod diferit de cel utilizat in cadrul reglementarii cu caracter general sau, 

-a mai apelat in 

insa reglementarea speciala diferita de cea 

constitutiva de drept comun, are caracter individual, fiind adoptata intuitu personae, ea 

inceteaza de a mai avea legitimitate, dobandind caracter discriminatoriu si, prin aceasta, 

aceasta solutie legislativa nu reglementeaza o relatie sociala generala, ci o 

prealabila intelegere, adica un acord de vointa intre The Rompetrol Group N.V. si Guvern. 

Tinand cont de aceste motive, legea transmisa promulgarii incalca principiul egalitatii prevazut 

de art. 16 alin. (1) din Constitutie, intrucat are caracter discriminatoriu in raport cu alte 

subiecte de drept privat cu care statul se afla in litigiu si care sunt „investitorii strategici in 

ta se stabileste dinainte conduita procesuala a partilor aflate in litigiu, ceea 

ce este impotriva dispozitiilor art. 124 alin. (2) din Constitutie referitoare la principiul potrivit 

ste reguli speciale 

aplicabile litigiului respectiv sunt contrare regulilor procesuale unitare aplicabile in mod identic 

o situatie similara. De aceea, analizand motivele pentru care s-a 

a tocmai acel litigiu cu persoana juridica privata respectiva, 

autorul criticilor de neconstitutionalitate considera ca acestea nu justifica refuzul partilor de a 

apela la normele juridice de drept comun prevazute pentru situatii litigioase in general. 

si a constatat ca 

dispozitiile Legii privind aprobarea Memorandumului de intelegere incheiat intre statul 

roman si The Rompetrol Group N.V., semnat la Bucuresti la 15 februarie 2013, sunt 
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