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Principalele prevederi 

� Prin derogare de la prevederile Legii locuintei nr. 114/1996

si completarile ulterioare, 

privata a statului si in administrarea R.A.

conditiile prevazute la cap. I, 

persoanelor care ocupa functii de demnitate publica numite

ministru, ministru de stat, ministru, ministru delegat, precum si functii asimilate celei de 

ministru, consilier de conturi, secretar de stat, subsecretar de stat, precum si functii 

asimilate acestora. 

� De prevederile anterioare

membrii Curtii Constitutionale, presedintii si vicepresedinti

judecatoriilor, precum si presedintii sectiilor din cadrul acestor instante, procurorul 

general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prim

adjunctul procurorului general al Parchetulu

Justitie si asimilatii acestora, procurorii

Ministerului Public si adjunctii acestora, procurorii generali ai parchetelor de pe langa 

curtile de apel si adjunctii acestora

judecatorii si adjunctii acestora, precum si conducatori ai institutiilor publice si inaltii 

functionari publici, pe durata mandatului sau a raportului de serviciu, dupa caz.

Reglementarea conditiilor pentru vanzarea unor imobile 

Programul national de infiintare si dezvoltare de incubatoare 

tehnologice si de afaceri a suferit modificari

Principalele prevederi 

� In urma selectiei administratorului de incubator

servicii intre OTIMMC, autoritatile publice locale/autoritatea privata relevanta la nivel 

national in domeniul antreprenoriatului si administratorul selectat, pe o perioada 

formata din perioada de preincubare + 3 ani ci

firmelor ce au fost incubate). 

� OTIMMC si autoritatile publice locale/autoritatea privata relevanta la nivel national in 

domeniul antreprenoriatului pot 

faza doar pentru perioada de preincubare + primul an ciclu de incubare, urmand ca in 

urma raportului de evaluare pentru primul an de ciclu de incubare sa se decida 

continuarea contractului.

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

 

In Monitorul Oficial nr. 1 din 6 ianuarie 2014 a fost 

nr. 382/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr. 101/2011 privind 

reglementarea conditiilor pentru vanzarea unor imobile

privata a statului. 

 

prevederile Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare, imobilele cu destinatia de locuinte, aflate in proprietatea 

privata a statului si in administrarea R.A.–A.P.P.S. si propuse in vederea vanzarii, in 

e prevazute la cap. I, pot fi atribuite temporar, cu destinatia de locuinte, 

persoanelor care ocupa functii de demnitate publica numite, respectiv viceprim

ministru, ministru de stat, ministru, ministru delegat, precum si functii asimilate celei de 

u, consilier de conturi, secretar de stat, subsecretar de stat, precum si functii 

anterioare pot beneficia si magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie

membrii Curtii Constitutionale, presedintii si vicepresedintii curtilor de apel, tribunalelor, 

judecatoriilor, precum si presedintii sectiilor din cadrul acestor instante, procurorul 

general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prim

adjunctul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si 

Justitie si asimilatii acestora, procurorii-sefi ai directiilor si sectiilor din cadrul 

Ministerului Public si adjunctii acestora, procurorii generali ai parchetelor de pe langa 

curtile de apel si adjunctii acestora, prim-procurorii parchetelor de pe langa tribunale si 

judecatorii si adjunctii acestora, precum si conducatori ai institutiilor publice si inaltii 

functionari publici, pe durata mandatului sau a raportului de serviciu, dupa caz.

Reglementarea conditiilor pentru vanzarea unor imobile 

proprietate privata a statului 

Programul national de infiintare si dezvoltare de incubatoare 

tehnologice si de afaceri a suferit modificari

In Monitorul Oficial nr. 1 din 6 ianuarie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 366/2013 al ministrului Economiei privind 

modificarea Procedurii de implementare a Programului national 

multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice 

si de afaceri, aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru 

intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism nr. 

36/2013. 

 

selectiei administratorului de incubator, se incheie un Contract de prestare 

servicii intre OTIMMC, autoritatile publice locale/autoritatea privata relevanta la nivel 

national in domeniul antreprenoriatului si administratorul selectat, pe o perioada 

perioada de preincubare + 3 ani ciclu de incubare + 2 ani monitorizare

firmelor ce au fost incubate).  

si autoritatile publice locale/autoritatea privata relevanta la nivel national in 

domeniul antreprenoriatului pot decide ca semnarea contractului sa se faca in prima 

ntru perioada de preincubare + primul an ciclu de incubare, urmand ca in 

urma raportului de evaluare pentru primul an de ciclu de incubare sa se decida 

continuarea contractului. 

reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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. 1 din 6 ianuarie 2014 a fost publicata Legea 

nr. 101/2011 privind 

reglementarea conditiilor pentru vanzarea unor imobile, proprietate 

, republicata, cu modificarile 

aflate in proprietatea 

si propuse in vederea vanzarii, in 

, cu destinatia de locuinte, 

, respectiv viceprim-

ministru, ministru de stat, ministru, ministru delegat, precum si functii asimilate celei de 

u, consilier de conturi, secretar de stat, subsecretar de stat, precum si functii 

pot beneficia si magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, 

i curtilor de apel, tribunalelor, 

judecatoriilor, precum si presedintii sectiilor din cadrul acestor instante, procurorul 

general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prim-adjunctul si 

i de pe langa Inalta Curte de Casatie si 

sefi ai directiilor si sectiilor din cadrul 

Ministerului Public si adjunctii acestora, procurorii generali ai parchetelor de pe langa 

procurorii parchetelor de pe langa tribunale si 

judecatorii si adjunctii acestora, precum si conducatori ai institutiilor publice si inaltii 

functionari publici, pe durata mandatului sau a raportului de serviciu, dupa caz. 

Reglementarea conditiilor pentru vanzarea unor imobile  

Programul national de infiintare si dezvoltare de incubatoare 

tehnologice si de afaceri a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 1 din 6 ianuarie 2014 a fost publicat 

al ministrului Economiei privind 

modificarea Procedurii de implementare a Programului national 

multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice 

si de afaceri, aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru 

mijlocii, mediul de afaceri si turism nr. 

, se incheie un Contract de prestare 

servicii intre OTIMMC, autoritatile publice locale/autoritatea privata relevanta la nivel 

national in domeniul antreprenoriatului si administratorul selectat, pe o perioada 

clu de incubare + 2 ani monitorizare a 

si autoritatile publice locale/autoritatea privata relevanta la nivel national in 

decide ca semnarea contractului sa se faca in prima 

ntru perioada de preincubare + primul an ciclu de incubare, urmand ca in 

urma raportului de evaluare pentru primul an de ciclu de incubare sa se decida 
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 Au fost aprobate Normele metodologice privind modul de calcul si de 

colectare a tarifului de imbu

Principalele prevederi 

� Tariful IF reprezinta contravaloarea unui serviciu public

de imbunatatiri Funciare, denumita in continuare Agentie, unui beneficiar al lucrarilor de 

imbunatatiri funciare si este supus regimului juridic de drept public.

� Agentia, prin filialele sale sau prin unitatile de adminis

de imbunatatiri funciare existente, intocmeste/reactualizeaza 

beneficiarilor amplasati in zona de influenta directa

imbunatatiri funciare. 

� Suprafata rezultata, pe masura determinarii acesteia, 

cuantumului tarifului IF

� Organizatiile de imbunatatiri funciare

cu acordul scris al Agentiei, pot executa lucrari de i

de imbunatatiri funciare pe care o au in folosinta.

Depunerea declaratiei privind veniturile realizate din Romania

Principalele prevederi 

� Declaratia se depune de catre persoanele fizice

intr-o forma de asociere, 

• activitati independente;

• cedarea folosintei bunurilor;

• activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real;

• piscicultura; 

• silvicultura; 

• transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in 

cazul societatilor 

• operatiuni de vanzare

precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente 

financiare tranzactionale pe piete autorizate si supravegheate de Comisia 

Nationala a Valorilor Mo

Activitati agricole pentru care venitul net se determina in sistem real

� Declaratia se depune de contribuabilii care desfasoara activitatea

si/sau in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, constituita intre persoane fiz

si care determina venitul net in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida 

simpla. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

Au fost aprobate Normele metodologice privind modul de calcul si de 

colectare a tarifului de imbunatatiri funciare 

In Monitorul Oficial nr. 2 din 6 ianuarie 2014 a fost publicata 

nr. 1080/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

modul de calcul si de colectare, precum si termenele de plata 

aferente tarifului de imbunatatiri funciare. 

Tariful IF reprezinta contravaloarea unui serviciu public prestat de catre Agentia Nationala 

de imbunatatiri Funciare, denumita in continuare Agentie, unui beneficiar al lucrarilor de 

imbunatatiri funciare si este supus regimului juridic de drept public. 

Agentia, prin filialele sale sau prin unitatile de administrare ale acestora, pentru amenajarile 

de imbunatatiri funciare existente, intocmeste/reactualizeaza situatia suprafetelor si a 

beneficiarilor amplasati in zona de influenta directa si indirecta a efectului lucrarilor de 

pe masura determinarii acesteia, va fi luata in considerare la calculul 

cuantumului tarifului IF. 

Organizatiile de imbunatatiri funciare si federatiile de organizatii de imbunatatiri funciare, 

cu acordul scris al Agentiei, pot executa lucrari de intretinere si reparatii ale infrastructurii 

de imbunatatiri funciare pe care o au in folosinta. 

Depunerea declaratiei privind veniturile realizate din Romania

In Monitorul Oficial nr. 2 din 6 ianuarie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 3883/2013 al MFP si al ANAF privind modificarea 

Ordinului presedintelui ANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea 

modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau 

o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din:

independente; 

cedarea folosintei bunurilor; 

activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real;

transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in 

cazul societatilor inchise; 

operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, 

precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente 

financiare tranzactionale pe piete autorizate si supravegheate de Comisia 

Nationala a Valorilor Mobiliare. 

Activitati agricole pentru care venitul net se determina in sistem real 

se depune de contribuabilii care desfasoara activitatea in mod individual 

si/sau in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, constituita intre persoane fiz

si care determina venitul net in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Au fost aprobate Normele metodologice privind modul de calcul si de 

 

In Monitorul Oficial nr. 2 din 6 ianuarie 2014 a fost publicata H.G. 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

modul de calcul si de colectare, precum si termenele de plata 

prestat de catre Agentia Nationala 

de imbunatatiri Funciare, denumita in continuare Agentie, unui beneficiar al lucrarilor de 

trare ale acestora, pentru amenajarile 

situatia suprafetelor si a 

si indirecta a efectului lucrarilor de 

va fi luata in considerare la calculul 

si federatiile de organizatii de imbunatatiri funciare, 

ntretinere si reparatii ale infrastructurii 

Depunerea declaratiei privind veniturile realizate din Romania 

In Monitorul Oficial nr. 2 din 6 ianuarie 2014 a fost publicat 

privind modificarea 

nr. 52/2012 pentru aprobarea 

modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din 

, in mod individual sau 

, provenind din: 

activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real; 

transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in 

cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, 

precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente 

financiare tranzactionale pe piete autorizate si supravegheate de Comisia 

in mod individual 

si/sau in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, constituita intre persoane fizice, 

si care determina venitul net in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida 
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Principalele prevederi: 

� Producatorii de energie din surse regenerabile

de operatorul de transport si sistem, potrivit legii, 

certificate verzi (articol contabil 445 «Subventii»/analitic distinct = 7411 «Venituri din 

subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri»). 

� Creanta aferenta certificatelor verzi

de primit si pretul de tranzactionare de la data stabilirii acestui drept, publicat de operatorul 

pietei de energie electrica (S.C. OPCOM 

� La primirea certificatelo

«Certificate verzi acordate», articol contabil 507 «Certificate verzi acordate» = 445 

«Subventii»/analitic distinct. 

� Certificatele verzi primite se evalueaza la pretul de tranzactionare de la data

publicat de operatorul pietei de energie electrica (S.C. OPCOM 

� Diferenta intre valoarea certificatelor verzi

distinct la stabilirea dreptului de a primi certificate verzi si valoarea acest

determinata in functie de pretul de tranzactionare de la data primirii 

financiar (contul 768 «Alte venituri financiare») sau cheltuiala financiara (contul 668 «Alte 

cheltuieli financiare»), dupa caz.

 MFP a adus modificari unor reglementari contabile privind 

comercializarea certificatelor verzi

MFP a aprobat Instructiunile de completare ale formularului „Notificare 

privind modificarea an

Principalele prevederi

� Formularul (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal

contribuabili pentru efectuarea optiunii de modificare a anului fiscal.

� Formularul (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal“ se depune la organul fiscal 

competent cu cel puti

modificat. 

� Formularul se completeaza in 

toate datele prevazute, din care:

• un exemplar 

direct la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata;

• un exemplar se pastreaza de catre contribuabil.

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

 

In Monitorul Oficial nr. 6 din 7 ianuarie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 2067/2013 al ministrului Finantelor Publice pentru 

modificarea si completarea unor reglementari contabile.

energie din surse regenerabile, care beneficiaza de certificate verzi

de operatorul de transport si sistem, potrivit legii, evidentiaza lunar dreptul de a primi 

(articol contabil 445 «Subventii»/analitic distinct = 7411 «Venituri din 

subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri»).  

aferenta certificatelor verzi se evalueaza in functie de numarul de certificate verzi 

de primit si pretul de tranzactionare de la data stabilirii acestui drept, publicat de operatorul 

pietei de energie electrica (S.C. OPCOM – SA). 

primirea certificatelor verzi, contravaloarea acestora se reflecta in contul 507 

«Certificate verzi acordate», articol contabil 507 «Certificate verzi acordate» = 445 

«Subventii»/analitic distinct.  

primite se evalueaza la pretul de tranzactionare de la data

publicat de operatorul pietei de energie electrica (S.C. OPCOM – SA.).  

Diferenta intre valoarea certificatelor verzi inregistrata in contul 445 «Subventii“/analitic 

distinct la stabilirea dreptului de a primi certificate verzi si valoarea acestora la data primirii, 

determinata in functie de pretul de tranzactionare de la data primirii 

(contul 768 «Alte venituri financiare») sau cheltuiala financiara (contul 668 «Alte 

cheltuieli financiare»), dupa caz. 

MFP a adus modificari unor reglementari contabile privind 

comercializarea certificatelor verzi 

MFP a aprobat Instructiunile de completare ale formularului „Notificare 

privind modificarea anului fiscal“ 

In Monitorul Oficial nr. 10 din 8 ianuarie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 3854/2013 al ministrului Finantelor Publice 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea 

modelului si continutului formularului (014) „Notificare privind 

modificarea anului fiscal“. 

rincipalele prevederi 

Notificare privind modificarea anului fiscal“ se utilizeaza de catre 

contribuabili pentru efectuarea optiunii de modificare a anului fiscal. 

Formularul (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal“ se depune la organul fiscal 

cel putin 30 de zile calendaristice inainte de inceputul anului fiscal 

Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, 

toate datele prevazute, din care: 

 semnat si stampilat conform legii, se depune l

direct la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata;

se pastreaza de catre contribuabil. 

reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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ficial nr. 6 din 7 ianuarie 2014 a fost publicat 

al ministrului Finantelor Publice pentru 

modificarea si completarea unor reglementari contabile. 

certificate verzi emise 

evidentiaza lunar dreptul de a primi 

(articol contabil 445 «Subventii»/analitic distinct = 7411 «Venituri din 

se evalueaza in functie de numarul de certificate verzi 

de primit si pretul de tranzactionare de la data stabilirii acestui drept, publicat de operatorul 

, contravaloarea acestora se reflecta in contul 507 

«Certificate verzi acordate», articol contabil 507 «Certificate verzi acordate» = 445 

primite se evalueaza la pretul de tranzactionare de la data primirii, 

inregistrata in contul 445 «Subventii“/analitic 

ora la data primirii, 

determinata in functie de pretul de tranzactionare de la data primirii reprezinta venit 

(contul 768 «Alte venituri financiare») sau cheltuiala financiara (contul 668 «Alte 

MFP a adus modificari unor reglementari contabile privind 

MFP a aprobat Instructiunile de completare ale formularului „Notificare 

In Monitorul Oficial nr. 10 din 8 ianuarie 2014 a fost publicat 

al ministrului Finantelor Publice si al 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea 

modelului si continutului formularului (014) „Notificare privind 

“ se utilizeaza de catre 

Formularul (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal“ se depune la organul fiscal 

inainte de inceputul anului fiscal 

se cu majuscule, citet si corect, 

semnat si stampilat conform legii, se depune la unitatea fiscala, 
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Principalele prevederi 

� Formularul (097) „Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la 

incasare“ se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, 

conform art. 153 din Lege

completarile ulterioare (Codul fiscal), care notifica organele fiscale cu privire la aplicarea 

sistemului TVA la incasare sau cu privire la incetarea aplicarii acestui sistem, in conditiile 

prevazute de art. 1342si de art. 1563alin.

� Formularul (097) „Notificare 

incasare“ se utilizeaza si in situatia prevazuta de art. II alin. (2) lit. b) si c) din Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor masuri fiscale si pentru 

modificarea unor acte normative, respectiv de catre persoanele impozabile care la data de 

1 ianuarie 2014 aplica sistemul TVA la incasare.

� Formularul (097) „Notificare privind a

incasare“ nu se depune de persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplica 

sistemul TVA la incasare prevazut la art. 134

continua aplicarea sistemulu

sistem. Potrivit dispozitiilor art. II alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

111/2013, se considera ca aceste persoane au optat tacit pentru continuarea aplicarii 

sistemului. 

� In vederea aplicarii sistemului TVA la incasare

aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare“ nu se depune de catre persoanele 

impozabile care nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la 

sunt mentionate la art. 134

MFP a aprobat continutul formularului „Notificare privind 

aplicarea/incetarea 

Anul 2014 a fost declarat de Guvern drept „Anul Brancoveanu”

Principalele prevederi

� Anul 2014 se declara „Anul Brancoveanu”

martiriul Brancovenilor.

� Actiunile si manifestarile care se desfasoara in cursul anului 2014 constituie 

national „Anul 2014 

� Actiunile si manifestarile din cadrul Programului national „Anul 2014 

Brancoveanu” se vor desfasura sub inaltul patronaj al prim

Romaniei. 

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. 10 din 8 ianuarie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 3884/2013 al ministrului Finantelor Publice si al 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea 

modelului si continutului formularului (097) „Notificare privind 

aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare“.

Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la 

“ se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, 

conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare (Codul fiscal), care notifica organele fiscale cu privire la aplicarea 

sistemului TVA la incasare sau cu privire la incetarea aplicarii acestui sistem, in conditiile 

de art. 1342si de art. 1563alin. (11) si (12) din Codul fiscal. 

Formularul (097) „Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la 

“ se utilizeaza si in situatia prevazuta de art. II alin. (2) lit. b) si c) din Ordonanta de 

a a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor masuri fiscale si pentru 

modificarea unor acte normative, respectiv de catre persoanele impozabile care la data de 

1 ianuarie 2014 aplica sistemul TVA la incasare. 

Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la 

“ nu se depune de persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplica 

sistemul TVA la incasare prevazut la art. 134 indice 2 alin. (3)–(8) din Codul fiscal si care 

continua aplicarea sistemului TVA la incasare, daca sunt eligibile pentru aplicarea acestui 

sistem. Potrivit dispozitiilor art. II alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

111/2013, se considera ca aceste persoane au optat tacit pentru continuarea aplicarii 

aplicarii sistemului TVA la incasare, formularul (097) „Notificare privind 

aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare“ nu se depune de catre persoanele 

impozabile care nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la incasare, astfel cum 

sunt mentionate la art. 134 indice 2 alin. (4) din Codul fiscal. 

MFP a aprobat continutul formularului „Notificare privind 

aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare“

Anul 2014 a fost declarat de Guvern drept „Anul Brancoveanu”

In Monitorul Oficial nr. 11 din 8 ianuarie 2014 a fost publicata 

H.G. nr. 1167/2013 privind declararea anului 2014 „Anul 

Brancoveanu”. 

rincipalele prevederi 

Anul 2014 se declara „Anul Brancoveanu” pentru comemorarea a 300 de ani de la 

martiriul Brancovenilor. 

Actiunile si manifestarile care se desfasoara in cursul anului 2014 constituie 

national „Anul 2014 — Anul Brancoveanu”. 

Actiunile si manifestarile din cadrul Programului national „Anul 2014 

Brancoveanu” se vor desfasura sub inaltul patronaj al prim-ministrului Guvernului 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 10 din 8 ianuarie 2014 a fost publicat 

al ministrului Finantelor Publice si al 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea 

modelului si continutului formularului (097) „Notificare privind 

aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare“. 

Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la 

“ se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, 

a nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare (Codul fiscal), care notifica organele fiscale cu privire la aplicarea 

sistemului TVA la incasare sau cu privire la incetarea aplicarii acestui sistem, in conditiile 

privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la 

“ se utilizeaza si in situatia prevazuta de art. II alin. (2) lit. b) si c) din Ordonanta de 

a a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor masuri fiscale si pentru 

modificarea unor acte normative, respectiv de catre persoanele impozabile care la data de 

plicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la 

“ nu se depune de persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplica 

(8) din Codul fiscal si care 

i TVA la incasare, daca sunt eligibile pentru aplicarea acestui 

sistem. Potrivit dispozitiilor art. II alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

111/2013, se considera ca aceste persoane au optat tacit pentru continuarea aplicarii 

, formularul (097) „Notificare privind 

aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare“ nu se depune de catre persoanele 

incasare, astfel cum 

MFP a aprobat continutul formularului „Notificare privind 

aplicarii sistemului TVA la incasare“ 

Anul 2014 a fost declarat de Guvern drept „Anul Brancoveanu” 

In Monitorul Oficial nr. 11 din 8 ianuarie 2014 a fost publicata 

privind declararea anului 2014 „Anul 

pentru comemorarea a 300 de ani de la 

Actiunile si manifestarile care se desfasoara in cursul anului 2014 constituie Programul 

Actiunile si manifestarile din cadrul Programului national „Anul 2014 — Anul 

ministrului Guvernului 
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Principalele prevederi 

� Profesia de mediator 

mediator autorizat si care indeplineste ulterior, in mod cumulativ, in fiecare an 

calendaristic, urmatoarele conditii:

• nu are inscrise in cazierul judiciar mentiuni

incompatibil cu profesia de mediator, proband astfel ca se bucura de incredere, 

stima si respect in comunitate; dovada se va face prin cazier judiciar in termen de 

valabilitate la data depunerii la Consiliul de mediere sau declaratie pe propri

raspundere ca nu are inscrise mentiuni in cazierul judiciar;

• este inscris in Tabloul mediatorilor

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, este activ ca forma de exercitare a profesiei 

si a platit taxa pro

mediere; 

• este membru al unei asociatii profesionale de mediatori

asociatiilor profesionale in domeniul medierii, dovedit prin adeverinta la zi 

eliberata de asociatia profesi

• a acumulat numarul anual de puncte profesionale

mediere, prin oricare din modalitatile reglementate de Consiliul de mediere.

Regulamentul de organizare si functionare a

Care sunt conditiile de delegare a competentei 

Principalele prevederi

� Delegarea de competenta

sau mai multi contribuabili, pentru efectuarea unei actiuni de inspectie fiscala.

� Prin sintagma „actiuni de inspectie fiscala

urmatoarele: control inopinat, control incrucisat, cercetare la fata locului sau inspectie 

fiscala. 

�  Delegarea de competenta

cel care detine competenta, in conditiile prevazute de prezentul o

� Prin exceptie, delegarea de competenta

de catre directia generala care coordoneaza metodologic activitatea de inspectie fiscala, 

din cadrul ANAF, sau de catre directia generala regionala a finantelor 

organ de inspectie fiscala din aria de competenta teritoriala, dupa caz.

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

 

In Monitorul Oficial nr. 13 din 9 ianuarie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 4911/2013 a Consiliului de Mediere privind 

completarea Regulamentului de organizare si functionare a 

Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de 

mediere nr. 5/2007. 

 se exercita numai de catre persoana care a dobandit calitatea de 

mediator autorizat si care indeplineste ulterior, in mod cumulativ, in fiecare an 

calendaristic, urmatoarele conditii: 

nu are inscrise in cazierul judiciar mentiuni cu privire la infractiuni

incompatibil cu profesia de mediator, proband astfel ca se bucura de incredere, 

stima si respect in comunitate; dovada se va face prin cazier judiciar in termen de 

valabilitate la data depunerii la Consiliul de mediere sau declaratie pe propri

raspundere ca nu are inscrise mentiuni in cazierul judiciar; 

este inscris in Tabloul mediatorilor, intocmit de Consiliul de mediere si publicat in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, este activ ca forma de exercitare a profesiei 

si a platit taxa profesionala, in cuantumul stabilit si perceput de Consiliul de 

este membru al unei asociatii profesionale de mediatori inscrisa in Registrul 

asociatiilor profesionale in domeniul medierii, dovedit prin adeverinta la zi 

eliberata de asociatia profesionala respectiva; 

a acumulat numarul anual de puncte profesionale, stabilit de Consiliul de 

mediere, prin oricare din modalitatile reglementate de Consiliul de mediere.

Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere 

a suferit modificari 

Care sunt conditiile de delegare a competentei 

unui organ de inspectie fiscala 

In Monitorul Oficial nr. 14 din 9 ianuarie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 3816/2013 al MFP si al ANAF

delegare a competentei altui organ de inspectie fiscala pentru 

efectuarea unei actiuni de inspectie fiscala. 

rincipalele prevederi 

Delegarea de competenta se poate acorda altui organ de inspectie fiscala, pentru unul 

sau mai multi contribuabili, pentru efectuarea unei actiuni de inspectie fiscala.

actiuni de inspectie fiscala“, utilizata in prezentul ordin, se intelege

urmatoarele: control inopinat, control incrucisat, cercetare la fata locului sau inspectie 

Delegarea de competenta se acorda la solicitarea altui organ de inspectie fiscala decat 

cel care detine competenta, in conditiile prevazute de prezentul ordin.

delegarea de competenta se poate dispune altui organ de inspectie fiscala 

de catre directia generala care coordoneaza metodologic activitatea de inspectie fiscala, 

, sau de catre directia generala regionala a finantelor 

organ de inspectie fiscala din aria de competenta teritoriala, dupa caz.

reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 13 din 9 ianuarie 2014 a fost publicata 

a Consiliului de Mediere privind 

completarea Regulamentului de organizare si functionare a 

Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de 

se exercita numai de catre persoana care a dobandit calitatea de 

mediator autorizat si care indeplineste ulterior, in mod cumulativ, in fiecare an 

cu privire la infractiuni care il fac 

incompatibil cu profesia de mediator, proband astfel ca se bucura de incredere, 

stima si respect in comunitate; dovada se va face prin cazier judiciar in termen de 

valabilitate la data depunerii la Consiliul de mediere sau declaratie pe propria 

, intocmit de Consiliul de mediere si publicat in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, este activ ca forma de exercitare a profesiei 

fesionala, in cuantumul stabilit si perceput de Consiliul de 

inscrisa in Registrul 

asociatiilor profesionale in domeniul medierii, dovedit prin adeverinta la zi 

, stabilit de Consiliul de 

mediere, prin oricare din modalitatile reglementate de Consiliul de mediere. 

Consiliului de mediere  

Care sunt conditiile de delegare a competentei  

In Monitorul Oficial nr. 14 din 9 ianuarie 2014 a fost publicat 

ANAF privind conditiile de 

delegare a competentei altui organ de inspectie fiscala pentru 

 

se poate acorda altui organ de inspectie fiscala, pentru unul 

sau mai multi contribuabili, pentru efectuarea unei actiuni de inspectie fiscala. 

“, utilizata in prezentul ordin, se intelege 

urmatoarele: control inopinat, control incrucisat, cercetare la fata locului sau inspectie 

se acorda la solicitarea altui organ de inspectie fiscala decat 

rdin. 

se poate dispune altui organ de inspectie fiscala 

de catre directia generala care coordoneaza metodologic activitatea de inspectie fiscala, 

, sau de catre directia generala regionala a finantelor publice pentru alt 

organ de inspectie fiscala din aria de competenta teritoriala, dupa caz. 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Camera Auditorilor 

cotizatiile si taxele platite de membrii Camerei

Principalele prevederi 

� Auditorii financiari care solicita suspendarea/incetarea suspendarii

calendaristic vor achita astfel:

• auditorii financiari care solicita suspendarea pe parcursul unui an calendaristic 

achita cotizatia fixa proportional cu lunile cat au avut statut de membru

sau nonactiv) al Camerei;

• auditorii financiari a caror suspendare inceteaza pe parcursul unui

achita cotizatia fixa proportional cu lunile ramase de la data incetarii 

suspendarii; 

• luna depunerii cererii de suspendare sau de incetare a suspendarii va fi luata in 

calcul la terminarea perioadei noului statut.

� La schimbarea statutului

in membru activ, pe parcursul unui an calendaristic, cotizatia fixa anuala se va recalcula 

proportional cu cotizatia fixa aferenta lunilor cat a avut vechiul statut insumat cu cotizatia 

fixa aferenta noului statut de membru. Luna depunerii declaratiei de schimbare a 

statutului de membru va fi luata in calcul la determinarea perioadei noului statut.

Desfasurarea activitatilor

Principalele prevederi

� Incetarea activitatii sotiei/sotului

zile, pe baza declaratiei pe propria raspundere a titularului intreprinderii 

individuale/persoanei fizice autorizate.

� Sotia/Sotul titularului intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate

asigura in sistemul public de pensii pe baza de contract de asigurare sociala, in sistemul 

asigurarilor pentru somaj, prin incheierea unui contract de asigurare de somaj in 

conditiile prevazute la art. 22 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul as

somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, 

precum si in sistemul asigurarilor de sanatate, i

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

Camera Auditorilor Financiari a adus modificari Hotararii privind 

cotizatiile si taxele platite de membrii Camerei

In Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 59/2013 a Camerei Auditorilor Financiari din 

Romania pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului 

Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 262/2011 privind 

aprobarea cotizatiilor si taxelor pentru membrii Camerei 

Auditorilor Financiari din Romania, persoane fizice si juridice, si 

pentru membrii stagiari in activitatea de audit financiar.

Auditorii financiari care solicita suspendarea/incetarea suspendarii

calendaristic vor achita astfel: 

auditorii financiari care solicita suspendarea pe parcursul unui an calendaristic 

achita cotizatia fixa proportional cu lunile cat au avut statut de membru

sau nonactiv) al Camerei; 

auditorii financiari a caror suspendare inceteaza pe parcursul unui

achita cotizatia fixa proportional cu lunile ramase de la data incetarii 

luna depunerii cererii de suspendare sau de incetare a suspendarii va fi luata in 

calcul la terminarea perioadei noului statut. 

schimbarea statutului din membru activ in membru nonactiv sau din membru nonactiv 

in membru activ, pe parcursul unui an calendaristic, cotizatia fixa anuala se va recalcula 

proportional cu cotizatia fixa aferenta lunilor cat a avut vechiul statut insumat cu cotizatia 

enta noului statut de membru. Luna depunerii declaratiei de schimbare a 

statutului de membru va fi luata in calcul la determinarea perioadei noului statut.

Desfasurarea activitatilor economice de catre 

persoanele fizice autorizate 

In Monitorul Oficial nr. 15 din 10 ianuarie 2014 a fost publicat

Legea nr. 4/2014 pentru completarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor 

economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile 

individuale si intreprinderile familiale. 

rincipalele prevederi 

Incetarea activitatii sotiei/sotului se mentioneaza in registrul comertului in termen de 15 

zile, pe baza declaratiei pe propria raspundere a titularului intreprinderii 

le/persoanei fizice autorizate. 

Sotia/Sotul titularului intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate

asigura in sistemul public de pensii pe baza de contract de asigurare sociala, in sistemul 

asigurarilor pentru somaj, prin incheierea unui contract de asigurare de somaj in 

conditiile prevazute la art. 22 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul as

somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, 

precum si in sistemul asigurarilor de sanatate, in conditiile prevazute de lege.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Financiari a adus modificari Hotararii privind 

cotizatiile si taxele platite de membrii Camerei 

In Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2014 a fost publicata 

Auditorilor Financiari din 

Romania pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului 

Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 262/2011 privind 

aprobarea cotizatiilor si taxelor pentru membrii Camerei 

e fizice si juridice, si 

pentru membrii stagiari in activitatea de audit financiar. 

Auditorii financiari care solicita suspendarea/incetarea suspendarii intr-un an 

auditorii financiari care solicita suspendarea pe parcursul unui an calendaristic 

achita cotizatia fixa proportional cu lunile cat au avut statut de membru (activ 

auditorii financiari a caror suspendare inceteaza pe parcursul unui an calendaristic 

achita cotizatia fixa proportional cu lunile ramase de la data incetarii 

luna depunerii cererii de suspendare sau de incetare a suspendarii va fi luata in 

din membru activ in membru nonactiv sau din membru nonactiv 

in membru activ, pe parcursul unui an calendaristic, cotizatia fixa anuala se va recalcula 

proportional cu cotizatia fixa aferenta lunilor cat a avut vechiul statut insumat cu cotizatia 

enta noului statut de membru. Luna depunerii declaratiei de schimbare a 

statutului de membru va fi luata in calcul la determinarea perioadei noului statut. 

economice de catre  

In Monitorul Oficial nr. 15 din 10 ianuarie 2014 a fost publicata 

pentru completarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor 

economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile 

se mentioneaza in registrul comertului in termen de 15 

zile, pe baza declaratiei pe propria raspundere a titularului intreprinderii 

Sotia/Sotul titularului intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate se poate 

asigura in sistemul public de pensii pe baza de contract de asigurare sociala, in sistemul 

asigurarilor pentru somaj, prin incheierea unui contract de asigurare de somaj in 

conditiile prevazute la art. 22 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru 

somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, 

n conditiile prevazute de lege. 
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 Activitatea de marketing al fondului de pensii facultative

Principalele prevederi 

� Brokerul de pensii private

facultative daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

• are cel putin un contract pentru desfasurarea activitatii de marketing

de pensii facultative incheiat cu un administrator;

• a fost autorizat de catre A

� Intermediarul de pensii private

pensii facultative daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

• a primit acordul Bancii Nationale a Romaniei

activitatea de marketing al fondului de pensii facultative;

• are cel putin un contract pentru desfasurarea activitatii

de pensii facultative incheiat cu un administrator;

• a fost avizat de catre Autoritate

� Agentul de marketing persoana fizica

de pensii facultative daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

• are un contract pentru desfasurarea activitatii de marketing

facultative sau contract de munca incheiat cu un singur administrator ori, dupa 

caz, cu un singur agent de marketing persoana juridica;

• a fost avizat de catre Autoritate

Guvernul a aprobat limitele anuale pentru finantarile rambursabile care 

pot fi contractate de unitatile administrativ

Principalele prevederi

� Pentru incadrarea in nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, 

anuale privind finantarile rambursabile 

administrativ-teritoriale, reprezentand datorie publica locala, sunt in 

milioane lei pentru anul 2014

2016. 

� Pentru incadrarea in nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, limitele 

anuale privind tragerile din finantarile rambursabile contract

contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ

milioane lei pentru fiecare dintre anii 2014, 2015 si 2016.

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

 

Activitatea de marketing al fondului de pensii facultative

In Monitorul Oficial nr. 3 din 6 ianuarie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 64/2013 a Autoritatii de Supraveghere Financiara 

pentru aprobarea Normei nr. 16/2013 privind activitatea de 

marketing al fondului de pensii facultative. 

Brokerul de pensii private poate desfasura activitatea de marketing al fondului de pensii 

daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: 

un contract pentru desfasurarea activitatii de marketing

de pensii facultative incheiat cu un administrator; 

autorizat de catre Autoritate si inscris in registru. 

Intermediarul de pensii private poate desfasura activitatea de marketing al fondului de 

pensii facultative daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: 

acordul Bancii Nationale a Romaniei sau al Autoritatii p

activitatea de marketing al fondului de pensii facultative; 

un contract pentru desfasurarea activitatii de marketing al fondului 

de pensii facultative incheiat cu un administrator; 

avizat de catre Autoritate si inscris in registru. 

Agentul de marketing persoana fizica poate desfasura activitatea de marketing al fondului 

de pensii facultative daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: 

contract pentru desfasurarea activitatii de marketing al fondului de pensii 

facultative sau contract de munca incheiat cu un singur administrator ori, dupa 

caz, cu un singur agent de marketing persoana juridica; 

avizat de catre Autoritate si inscris in registru. 

Guvernul a aprobat limitele anuale pentru finantarile rambursabile care 

pot fi contractate de unitatile administrativ-teritoriale

In Monitorul Oficial nr. 10 din 8 ianuarie 2014 a fost publicata 

H.G. nr. 1166/2013 privind aprobarea limitelor anuale, aferente 

anilor 2014, 2015 si 2016, pentru finantarile rambursabile care 

pot fi contractate si pentru tragerile din finantarile rambursabile 

contractate sau care urmeaza a fi contractate de 

unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.

rincipalele prevederi 

Pentru incadrarea in nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, 

anuale privind finantarile rambursabile care pot fi contractate de unitatile/subdiviziunile 

teritoriale, reprezentand datorie publica locala, sunt in 

milioane lei pentru anul 2014 si de 800 milioane lei pentru fiecare dintre anii 2015 si 

Pentru incadrarea in nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, limitele 

tragerile din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi 

contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt in 

pentru fiecare dintre anii 2014, 2015 si 2016. 

reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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Activitatea de marketing al fondului de pensii facultative 

In Monitorul Oficial nr. 3 din 6 ianuarie 2014 a fost publicata 

a Autoritatii de Supraveghere Financiara 

pentru aprobarea Normei nr. 16/2013 privind activitatea de 

marketing al fondului de pensii 

un contract pentru desfasurarea activitatii de marketing al fondului 

poate desfasura activitatea de marketing al fondului de 

sau al Autoritatii pentru a desfasura 

de marketing al fondului 

poate desfasura activitatea de marketing al fondului 

 

al fondului de pensii 

facultative sau contract de munca incheiat cu un singur administrator ori, dupa 

Guvernul a aprobat limitele anuale pentru finantarile rambursabile care 

teritoriale 

In Monitorul Oficial nr. 10 din 8 ianuarie 2014 a fost publicata 

privind aprobarea limitelor anuale, aferente 

anilor 2014, 2015 si 2016, pentru finantarile rambursabile care 

pot fi contractate si pentru tragerile din finantarile rambursabile 

contractate sau care urmeaza a fi contractate de 

teritoriale. 

Pentru incadrarea in nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, limitele 

care pot fi contractate de unitatile/subdiviziunile 

teritoriale, reprezentand datorie publica locala, sunt in suma de 1.200 

de 800 milioane lei pentru fiecare dintre anii 2015 si 

Pentru incadrarea in nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, limitele 

sau care urmeaza a fi 

teritoriale sunt in suma de 1.200 
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A fost instituita perioada de monitorizare a durabilitatii 

proiectelor din cadrul POS CCE

Principalele prevederi 

� Se instituie ca perioada de monitorizare

finantare din cadrul axei prioritare 4 

operare, dovedita pe baza documentului justificativ, conform legii.

BNR a stabilit nivelul ratei dobanzii de referinta

Principalele prevederi

� Incepand cu data de 9 ianuarie 2014

a Romaniei este de 3,75% pe an

Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii 

prioritare a suferit modificari

Principalele prevederi

� Pentru anul 2014, plafonul total al garantiilor

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2010, aprobata prin Legea nr. 120/2010, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

A fost instituita perioada de monitorizare a durabilitatii 

proiectelor din cadrul POS CCE 

In Monitorul Oficial nr. 10 din 8 ianuarie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 637/2013 al Departamentului pentru Energie privind 

instituirea perioadei de monitorizare a durabilitatii proiectelor 

aferente contractelor de finantare din cadrul axei prioritare 4 a 

Programului operational sectorial „Cresterea competitivitatii 

economice“ (POS CCE). 

 

perioada de monitorizare a durabilitatii proiectelor aferente contractelor de 

finantare din cadrul axei prioritare 4 – POS CCE sa inceapa la data punerii in functiune si 

dovedita pe baza documentului justificativ, conform legii. 

BNR a stabilit nivelul ratei dobanzii de referinta

In Monitorul Oficial nr. 14 din 9 ianuarie 2014 a fost publicata 

Criculara nr. 1/2014 a Bancii Nationale a Romaniei privind nivelul 

ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei.

rincipalele prevederi 

9 ianuarie 2014, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale 

3,75% pe an. 

Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii 

prioritare a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 15 din 10 ianuarie 2014 a fost publicata 

H.G. nr. 2/2014 privind completarea art. 4 din Normele de 

implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii 

proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, 

finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene 

alocate Romaniei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 

175/2010. 

deri 

plafonul total al garantiilor care pot fi emise potrivit art. 4 alin. (2) din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2010, aprobata prin Legea nr. 120/2010, cu 

modificarile si completarile ulterioare, este de 100 milioane euro. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

A fost instituita perioada de monitorizare a durabilitatii  

rie 2014 a fost publicat 

al Departamentului pentru Energie privind 

instituirea perioadei de monitorizare a durabilitatii proiectelor 

aferente contractelor de finantare din cadrul axei prioritare 4 a 

resterea competitivitatii 

a durabilitatii proiectelor aferente contractelor de 

sa inceapa la data punerii in functiune si 

BNR a stabilit nivelul ratei dobanzii de referinta 

In Monitorul Oficial nr. 14 din 9 ianuarie 2014 a fost publicata 

a Bancii Nationale a Romaniei privind nivelul 

ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei. 

, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale 

Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii 

In Monitorul Oficial nr. 15 din 10 ianuarie 2014 a fost publicata 

privind completarea art. 4 din Normele de 

implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii 

proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, 

n instrumentele structurale ale Uniunii Europene 

alocate Romaniei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 

care pot fi emise potrivit art. 4 alin. (2) din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2010, aprobata prin Legea nr. 120/2010, cu 



 

   Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si 
 

 

CSM a modificat Regulamentul privind evaluarea activitatii 

profesionale a judecatorilor si procurorilor

Principalele prevederi 

� Judecatorii si procurorii

sunt numiti in comisiile de evaluare

experienta profesionala, reputatia de care se bucura, abilitatile de comunicare, precum si 

rezultatul obtinut la ultima evaluare si trebuie sa aiba, in masura posibilitatilor, specializari 

diferite.  

� Nu pot fi numiti in comisiile de evaluar

functia de judecator sau procuror ori cei care au fost sanctionati disciplinar, in mod 

irevocabil, in ultimii 3 ani.

� Dupa ce au fost desemnati de

membrii comisiilor de evaluare trebuie sa fie instruiti ca evaluatori.

� Instruirea se realizeaza de catre unul dintre ceilalti membri ai comisiei de evaluare

dupa caz, de catre unul dintre membrii comisiei de evaluare constituite la nivelul instantei

sau parchetului ierarhic superior.

Legea privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in 

Principalele prevederi

� Pasaportul diplomatic electronic si pasaportul de serviciu electronic

de calatorie care se elibereaza de 

si de Serviciu, la solicitarea institutiilor sau a autoritatilor publice interesate ori, dupa caz, 

a organismelor interesate, in cazurile si in condit

� Solicitarile privind eliberarea pasapoartelor diplomatice electronice

de serviciu electronice trebuie sa fie insotite de documente justificative in care se 

precizeaza scopul si calitatea in care titularii urmeaza

intocmite de institutiile sau autoritatile ori, dupa caz, de organismele interesate.

� Procedurile de eliberare si de anulare

pasapoartelor diplomatice electronice si a pasapoar

stabilesc prin instructiuni ale 

autoritatilor interesate.

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

 

modificat Regulamentul privind evaluarea activitatii 

profesionale a judecatorilor si procurorilor

In Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 1409/2013 a Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea 

activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin 

Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

676/2007. 

Judecatorii si procurorii, precum si membrii supleanti desemnati de colegiile de conducere 

sunt numiti in comisiile de evaluare avand in vedere urmatoarele 

experienta profesionala, reputatia de care se bucura, abilitatile de comunicare, precum si 

rezultatul obtinut la ultima evaluare si trebuie sa aiba, in masura posibilitatilor, specializari 

Nu pot fi numiti in comisiile de evaluare judecatorii si procurorii care nu au fost evaluati in 

functia de judecator sau procuror ori cei care au fost sanctionati disciplinar, in mod 

irevocabil, in ultimii 3 ani. 

desemnati de colegiile de conducere ale instantelor sau parchetelor

membrii comisiilor de evaluare trebuie sa fie instruiti ca evaluatori. 

Instruirea se realizeaza de catre unul dintre ceilalti membri ai comisiei de evaluare

dupa caz, de catre unul dintre membrii comisiei de evaluare constituite la nivelul instantei

lui ierarhic superior. 

Legea privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in 

strainatate a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 4 din 6 ianuarie 2014 a fost publicata 

nr. 1087/2013 pentru modificarea si comp

metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul 

liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, aprobate prin 

Hotararea Guvernului nr. 94/2006. 

rincipalele prevederi 

Pasaportul diplomatic electronic si pasaportul de serviciu electronic

de calatorie care se elibereaza de MAE, prin Centrul National de Pasapoarte Diplomatice 

si de Serviciu, la solicitarea institutiilor sau a autoritatilor publice interesate ori, dupa caz, 

a organismelor interesate, in cazurile si in conditiile prevazute de lege.

Solicitarile privind eliberarea pasapoartelor diplomatice electronice 

de serviciu electronice trebuie sa fie insotite de documente justificative in care se 

precizeaza scopul si calitatea in care titularii urmeaza sa se deplaseze in strainatate, 

intocmite de institutiile sau autoritatile ori, dupa caz, de organismele interesate.

Procedurile de eliberare si de anulare, documentele necesare si termenele de emitere a 

pasapoartelor diplomatice electronice si a pasapoartelor de serviciu electronice se 

stabilesc prin instructiuni ale MAE, care se comunica institutiilor, organismel

autoritatilor interesate. 

reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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modificat Regulamentul privind evaluarea activitatii 

profesionale a judecatorilor si procurorilor 

In Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2014 a fost publicata 

a Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea 

activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin 

Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

, precum si membrii supleanti desemnati de colegiile de conducere 

avand in vedere urmatoarele criterii: pregatirea si 

experienta profesionala, reputatia de care se bucura, abilitatile de comunicare, precum si 

rezultatul obtinut la ultima evaluare si trebuie sa aiba, in masura posibilitatilor, specializari 

judecatorii si procurorii care nu au fost evaluati in 

functia de judecator sau procuror ori cei care au fost sanctionati disciplinar, in mod 

colegiile de conducere ale instantelor sau parchetelor, 

Instruirea se realizeaza de catre unul dintre ceilalti membri ai comisiei de evaluare ori, 

dupa caz, de catre unul dintre membrii comisiei de evaluare constituite la nivelul instantei 

Legea privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in 

In Monitorul Oficial nr. 4 din 6 ianuarie 2014 a fost publicata H.G. 

pentru modificarea si completarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul 

liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, aprobate prin 

Pasaportul diplomatic electronic si pasaportul de serviciu electronic sunt documentele 

, prin Centrul National de Pasapoarte Diplomatice 

si de Serviciu, la solicitarea institutiilor sau a autoritatilor publice interesate ori, dupa caz, 

iile prevazute de lege. 

 sau a pasapoartelor 

de serviciu electronice trebuie sa fie insotite de documente justificative in care se 

sa se deplaseze in strainatate, 

intocmite de institutiile sau autoritatile ori, dupa caz, de organismele interesate. 

, documentele necesare si termenele de emitere a 

telor de serviciu electronice se 

, care se comunica institutiilor, organismelor si 
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  MAI a aprobat un numar de 2.635 locuri in vederea formarii initiale a 

Principalele prevederi 

� Institutiile de formare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne aloca, 

numar de 2.635 locuri in vederea formarii initiale

domeniul ordinii si linistii publice si in domeniul circulatiei rutiere.

� Formarea initiala a personalului politiei locale

domeniul circulatiei rutiere se desfasoara potriv

Directia formare initiala si continua, dupa consultarea structurilor de specialitate din 

cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.

� Politistii locali care au functii de conducere

si modulul de management, conform prevederilor legale in vigoare.

A fost aprobata Legea privind organizarea si functionarea 

Principalele prevederi

� Prin activitatea sa, sistemul de probatiune

contribuie la infaptuirea actului de 

� Activitatea sistemului de probatiune

reabilitarii sociale a infractorilor, al diminuarii riscului de savarsire a unor noi infractiuni si 

al mentinerii sigurantei comunitatii, precum si pentru redu

executarii sanctiunilor si masurilor penale, prin diminuarea populatiei din unitatile 

penitenciare si valorificarea potentialului socioeconomic al infractorilor.

Organizarea sistemului de probatiune

� Sistemul de probatiune

functioneaza la nivel central, denumita in continuare Directia, si structuri teritoriale care 

includ serviciile de probatiune, precum si sediile secundare ale acestora.

� Directia elaboreaza si aplica in dome

reabilitare a persoanelor fata de care s

precum si orice alte politici si strategii ale Guvernului privind executarea pedepselor si 

masurilor neprivative de libertate p

� In realizarea scopului sau, Directia ia masuri privind infiintarea, organizarea si 

functionarea structurilor teritoriale si stabileste 

domeniul probatiunii, ca parte a sistemului de

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

MAI a aprobat un numar de 2.635 locuri in vederea formarii initiale a 

politistilor locali 

In Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 180/2013 al ministrului Afacerilor Interne privind 

formarea initiala, in anul 2014, in institutiile de formare ale 

Ministerului Afacerilor Interne a politistilor locali cu atributii in 

domeniul ordinii si linistii publice si in domeniul circulatiei rutiere.

Institutiile de formare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne aloca, 

2.635 locuri in vederea formarii initiale a politistilor locali cu atributii in 

domeniul ordinii si linistii publice si in domeniul circulatiei rutiere. 

Formarea initiala a personalului politiei locale in domeniul ordinii si linistii publice si in 

domeniul circulatiei rutiere se desfasoara potrivit unui curriculum unitar intocmit de catre 

Directia formare initiala si continua, dupa consultarea structurilor de specialitate din 

cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane. 

Politistii locali care au functii de conducere urmeaza pe timpul cursulu

si modulul de management, conform prevederilor legale in vigoare. 

A fost aprobata Legea privind organizarea si functionarea 

sistemului de probatiune 

In Monitorul Oficial nr. 5 din 7 ianuarie 2014 a fost publicata 

nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 

dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea 

sistemului de probatiune. 

rincipalele prevederi 

sistemul de probatiune, ca serviciu public de interes national, 

infaptuirea actului de justitie. 

Activitatea sistemului de probatiune se desfasoara in interesul comunitatii, in scopul 

reabilitarii sociale a infractorilor, al diminuarii riscului de savarsire a unor noi infractiuni si 

al mentinerii sigurantei comunitatii, precum si pentru reducerea costurilor sociale ale 

executarii sanctiunilor si masurilor penale, prin diminuarea populatiei din unitatile 

penitenciare si valorificarea potentialului socioeconomic al infractorilor.

Organizarea sistemului de probatiune 

Sistemul de probatiune este format din Directia Nationala de Probatiune, care 

functioneaza la nivel central, denumita in continuare Directia, si structuri teritoriale care 

includ serviciile de probatiune, precum si sediile secundare ale acestora.

Directia elaboreaza si aplica in domeniul sau de activitate Strategia nationala de 

reabilitare a persoanelor fata de care s-au dispus sanctiuni si masuri comunitare

precum si orice alte politici si strategii ale Guvernului privind executarea pedepselor si 

masurilor neprivative de libertate pronuntate de instantele judecatoresti.

In realizarea scopului sau, Directia ia masuri privind infiintarea, organizarea si 

functionarea structurilor teritoriale si stabileste directiile strategice de actiune

domeniul probatiunii, ca parte a sistemului de justitie.  

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

MAI a aprobat un numar de 2.635 locuri in vederea formarii initiale a 

In Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2014 a fost publicat 

al ministrului Afacerilor Interne privind 

nstitutiile de formare ale 

Ministerului Afacerilor Interne a politistilor locali cu atributii in 

domeniul ordinii si linistii publice si in domeniul circulatiei rutiere. 

Institutiile de formare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne aloca, in anul 2014, un 

a politistilor locali cu atributii in 

in domeniul ordinii si linistii publice si in 

it unui curriculum unitar intocmit de catre 

Directia formare initiala si continua, dupa consultarea structurilor de specialitate din 

urmeaza pe timpul cursului de formare initiala 

A fost aprobata Legea privind organizarea si functionarea  

In Monitorul Oficial nr. 5 din 7 ianuarie 2014 a fost publicata H.G. 

pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 

dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea 

, ca serviciu public de interes national, 

se desfasoara in interesul comunitatii, in scopul 

reabilitarii sociale a infractorilor, al diminuarii riscului de savarsire a unor noi infractiuni si 

cerea costurilor sociale ale 

executarii sanctiunilor si masurilor penale, prin diminuarea populatiei din unitatile 

penitenciare si valorificarea potentialului socioeconomic al infractorilor. 

format din Directia Nationala de Probatiune, care 

functioneaza la nivel central, denumita in continuare Directia, si structuri teritoriale care 

includ serviciile de probatiune, precum si sediile secundare ale acestora. 

Strategia nationala de 

au dispus sanctiuni si masuri comunitare, 

precum si orice alte politici si strategii ale Guvernului privind executarea pedepselor si 

ronuntate de instantele judecatoresti. 

In realizarea scopului sau, Directia ia masuri privind infiintarea, organizarea si 

directiile strategice de actiune in 



 

   Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si 
 

 

  Au fost aprobate Normele generale privind exercitarea activitatii de 

Principalele prevederi 

� Prezentele norme reglementeaza 

intern in entitatile din sectorul public.

Structurile de audit public intern din Romania

� Comitetul pentru audit public intern

11 membri, dintre care 10 specialisti din afara Ministerului Finantelor Publice si di

Unitatii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern, denumita in continuare 

UCAAPI; acesta actioneaza in vederea definirii strategiei si imbunatatirii activitatii de audit 

intern in sectorul public.

� UCAAPI, structura distincta in cadrul M

subordonare a ministrului finantelor publice, avand atributii de coordonare, evaluare si 

sinteza in domeniul activitatii de 

de audit public intern de 

public intern la entitatile publice centrale care deruleaza anual bugete mai mici de 5 

milioane lei si nu au organizat compartiment de audit public intern; conducatorul UCAAPI 

este numit de ministrul finantelor publice cu avizul Comitetului pentru audit public intern.

� Comitetele de audit public intern

cadrul institutiilor publice centrale care deruleaza anual bugete mai mari de 2 miliard

lei. Comitetele de audit public intern sunt formate din 5 sau 7 membri, dintre care auditori 

interni cu experienta de minimum 5 ani, 2

5 ani in domeniul specific de activitate al institutiei publice sau in

financiar-contabilitate, resurse umane, juridic, sisteme informatice, 2

compartimentului de audit public intern din cadrul institutiei publice.

Guvernul a stabilit plafonul total al garantiilor pentru reabilitarea 

Principalele prevederi

� Pentru anul 2014, plafonul total al garantiilor

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2010, aprobata cu modificari si completari 

prin Legea nr. 76/2011, 

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

 

Au fost aprobate Normele generale privind exercitarea activitatii de 

audit public intern 

In Monitorul Oficial nr. 17 din 10 ianuarie 2014 a fost publicata 

H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind 

exercitarea activitatii de audit public intern. 

Prezentele norme reglementeaza organizarea si exercitarea activitatii de audit public 

entitatile din sectorul public. 

Structurile de audit public intern din Romania 

Comitetul pentru audit public intern, organism cu caracter consultativ, este constituit din 

11 membri, dintre care 10 specialisti din afara Ministerului Finantelor Publice si di

Unitatii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern, denumita in continuare 

UCAAPI; acesta actioneaza in vederea definirii strategiei si imbunatatirii activitatii de audit 

intern in sectorul public. 

, structura distincta in cadrul Ministerului Finantelor Publice, este in directa 

subordonare a ministrului finantelor publice, avand atributii de coordonare, evaluare si 

sinteza in domeniul activitatii de audit public intern la nivel national

de audit public intern de interes national cu implicatii multisectoriale si misiuni de audit 

public intern la entitatile publice centrale care deruleaza anual bugete mai mici de 5 

milioane lei si nu au organizat compartiment de audit public intern; conducatorul UCAAPI 

ministrul finantelor publice cu avizul Comitetului pentru audit public intern.

Comitetele de audit public intern sunt organisme cu caracter consultativ, constituite in 

cadrul institutiilor publice centrale care deruleaza anual bugete mai mari de 2 miliard

lei. Comitetele de audit public intern sunt formate din 5 sau 7 membri, dintre care auditori 

interni cu experienta de minimum 5 ani, 2–3 persoane, specialisti cu vechime de minimum 

5 ani in domeniul specific de activitate al institutiei publice sau in

contabilitate, resurse umane, juridic, sisteme informatice, 2

compartimentului de audit public intern din cadrul institutiei publice. 

Guvernul a stabilit plafonul total al garantiilor pentru reabilitarea 

termica a cladirilor de locuit 

In Monitorul Oficial nr. 15 din 10 ianuarie 2014 a fost publicata 

H.G. nr. 3/2014 privind completarea art. 2 din Hotararea 

Guvernului nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare 

a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2010 privind 

reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite 

bancare cu garantie guvernamentala. 

rincipalele prevederi 

plafonul total al garantiilor care pot fi emise potrivit art. 16 alin. (1) 

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2010, aprobata cu modificari si completari 

prin Legea nr. 76/2011, este de 50 milioane lei. 
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Au fost aprobate Normele generale privind exercitarea activitatii de 

In Monitorul Oficial nr. 17 din 10 ianuarie 2014 a fost publicata 

pentru aprobarea Normelor generale privind 

organizarea si exercitarea activitatii de audit public 

, organism cu caracter consultativ, este constituit din 

11 membri, dintre care 10 specialisti din afara Ministerului Finantelor Publice si directorul 

Unitatii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern, denumita in continuare 

UCAAPI; acesta actioneaza in vederea definirii strategiei si imbunatatirii activitatii de audit 

inisterului Finantelor Publice, este in directa 

subordonare a ministrului finantelor publice, avand atributii de coordonare, evaluare si 

audit public intern la nivel national, efectueaza misiuni 

interes national cu implicatii multisectoriale si misiuni de audit 

public intern la entitatile publice centrale care deruleaza anual bugete mai mici de 5 

milioane lei si nu au organizat compartiment de audit public intern; conducatorul UCAAPI 

ministrul finantelor publice cu avizul Comitetului pentru audit public intern. 

sunt organisme cu caracter consultativ, constituite in 

cadrul institutiilor publice centrale care deruleaza anual bugete mai mari de 2 miliarde de 

lei. Comitetele de audit public intern sunt formate din 5 sau 7 membri, dintre care auditori 

3 persoane, specialisti cu vechime de minimum 

5 ani in domeniul specific de activitate al institutiei publice sau in domeniile-suport: 

contabilitate, resurse umane, juridic, sisteme informatice, 2–3 persoane, si seful 

 

Guvernul a stabilit plafonul total al garantiilor pentru reabilitarea 

In Monitorul Oficial nr. 15 din 10 ianuarie 2014 a fost publicata 

privind completarea art. 2 din Hotararea 

Guvernului nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare 

a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2010 privind 

reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite 

care pot fi emise potrivit art. 16 alin. (1) 

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2010, aprobata cu modificari si completari 
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CC a constatat neconstitutionalitatea Legii privind organizarea si 

functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune

Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 25 aprilie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 5.972/258/2012, Judecatoria 

Miercurea-Ciuc a sesizat Curtea Constitutionala cu 

dispozitiilor art. 40 alin. (3) din 

Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune, exceptie ridicata 

de Societatea Comerciala „Polaris Com“ 

obiect pretentii. 

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

dispozitiile criticate, prin faptul ca obliga societatile comerciale 

serviciul public de radiodifuziune si pentru cel de televiziune

beneficiaza de aceste servicii, incalca prevederile constitutionale ale art. 29 alin. (1) si (2), 

art. 31 alin. (5) si art. 139.

� Curtea Constitutionala a constatat ca dispozitiile art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994

privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii 

Romane de Televiziune, care au format obiectul exceptiei de neconstitutionalitate ridicate 

de Societatea Comerciala „Polaris Com“ 

Judecatoriei Miercurea

publice de radiodifuziune si televiziune se aplica numai persoanelor juridice care 

beneficiaza de aceste servicii

RIL admis. Prelevarea probelor biologice de la persoanele condamnate 

definitiv la pedeapsa inchisorii pentru savarsirea infractiunilor 

prevazute in anexa Legii 

Principalele prevederi

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

interesul legii formulat de catre Colegiul de conducere al Curtii de Apel Brasov, vizand 

interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 76/20

posibilitatea instantei de judecata de a dispune 

persoanele condamnate definitiv la pedeapsa inchisorii pentru savarsirea infractiunilor 

prevazute in anexa Legii nr. 76/2008

suspendata conditionat sau sub supraveghere.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

CC a constatat neconstitutionalitatea Legii privind organizarea si 

functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune

In Monitorul Oficial nr. 5 din 7 ianuarie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 448 din 29 octombrie 2013 a Curtii Constitutionale

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 

40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si 

functionarea Societatii Romane de Radiodifuzi

Romane de Televiziune. 

 

Prin Incheierea din 25 aprilie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 5.972/258/2012, Judecatoria 

Ciuc a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a 

dispozitiilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea 

Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune, exceptie ridicata 

de Societatea Comerciala „Polaris Com“ – S.R.L. cu ocazia solutionarii unui dosar avand ca 

motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine, in esenta, ca 

dispozitiile criticate, prin faptul ca obliga societatile comerciale la plata unor taxe pentru 

serviciul public de radiodifuziune si pentru cel de televiziune, indiferen

beneficiaza de aceste servicii, incalca prevederile constitutionale ale art. 29 alin. (1) si (2), 

art. 31 alin. (5) si art. 139. 

Curtea Constitutionala a constatat ca dispozitiile art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994

privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii 

Romane de Televiziune, care au format obiectul exceptiei de neconstitutionalitate ridicate 

de Societatea Comerciala „Polaris Com“ – S.R.L. in Dosarul nr. 5.972/258/2012 

Judecatoriei Miercurea-Ciuc, sunt constitutionale in masura in care taxa pentru serviciile 

publice de radiodifuziune si televiziune se aplica numai persoanelor juridice care 

beneficiaza de aceste servicii. 

RIL admis. Prelevarea probelor biologice de la persoanele condamnate 

definitiv la pedeapsa inchisorii pentru savarsirea infractiunilor 

prevazute in anexa Legii nr. 76/2008 

In Monitorul Oficial nr. 7 din 7 ianuarie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 18 din 18 noiembrie 2013 a ICCJ

competent sa judece Recursul in Interesul L

interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 

76/2008. 

rincipalele prevederi 

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

interesul legii formulat de catre Colegiul de conducere al Curtii de Apel Brasov, vizand 

interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 76/20

posibilitatea instantei de judecata de a dispune prelevarea probelor biologice de la 

persoanele condamnate definitiv la pedeapsa inchisorii pentru savarsirea infractiunilor 

prevazute in anexa Legii nr. 76/2008 in ipoteza in care executarea acesteia este 

suspendata conditionat sau sub supraveghere. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

CC a constatat neconstitutionalitatea Legii privind organizarea si 

functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune 

14 a fost publicata 

Decizia nr. 448 din 29 octombrie 2013 a Curtii Constitutionale 

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 

40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si 

functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii 

Prin Incheierea din 25 aprilie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 5.972/258/2012, Judecatoria 

exceptia de neconstitutionalitate a 

privind organizarea si functionarea 

Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune, exceptie ridicata 

S.R.L. cu ocazia solutionarii unui dosar avand ca 

motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine, in esenta, ca 

plata unor taxe pentru 

, indiferent daca acestea 

beneficiaza de aceste servicii, incalca prevederile constitutionale ale art. 29 alin. (1) si (2), 

Curtea Constitutionala a constatat ca dispozitiile art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 

privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii 

Romane de Televiziune, care au format obiectul exceptiei de neconstitutionalitate ridicate 

S.R.L. in Dosarul nr. 5.972/258/2012 al 

sunt constitutionale in masura in care taxa pentru serviciile 

publice de radiodifuziune si televiziune se aplica numai persoanelor juridice care 

RIL admis. Prelevarea probelor biologice de la persoanele condamnate 

definitiv la pedeapsa inchisorii pentru savarsirea infractiunilor 

In Monitorul Oficial nr. 7 din 7 ianuarie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 18 din 18 noiembrie 2013 a ICCJ – Completul 

competent sa judece Recursul in Interesul Legii vizand 

interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 

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

interesul legii formulat de catre Colegiul de conducere al Curtii de Apel Brasov, vizand 

interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 76/2008, respectiv 

prelevarea probelor biologice de la 

persoanele condamnate definitiv la pedeapsa inchisorii pentru savarsirea infractiunilor 

in ipoteza in care executarea acesteia este 
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  Problema de drept ce a generat practica neunitara 

� Prin recursul in interesul legii formulat de catre Colegiul de conducere al Curtii de Apel 

Brasov s-a aratat ca in practica judiciara nationala nu exista un punct de vedere unitar cu 

privire la stabilirea faptului daca, in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 

76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, 

se dispune prelevarea probelor biologice de la persoanele condamnate definitiv la pedeapsa 

inchisorii pentru savarsirea infractiunilor prevazute in anexa la Legea nr. 76/2008 si in 

ipoteza in care executarea acesteia este suspendata conditionat sau sub supraveghere. 

Examenul jurisprudential 

� Colegiul de conducere al Curtii de apel Brasov a invederat ca, in urma verificarii 

jurisprudentei la nivel national cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 

76/2008, a fost relevata o practica neunitara. 

Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti 

� Intr-o prima orientare instantele au considerat ca prelevarea probelor biologice poate fi 

dispusa in cazul persoanelor condamnate la pedeapsa inchisorii a carei executare a fost 

suspendata conditionat sau sub supraveghere, motivat pe considerentul ca art. 7 alin. (1) 

din Legea nr. 76/2008 nu face distinctie in functie de modul de individualizare a executarii 

pedepsei inchisorii. Pornind de la interpretarea sistematica a legii in ansamblul ei si a art. 1 

din Legea nr. 76/2008 s-a aratat ca vointa legiuitorului a fost aceea de a constitui o baza de 

date, Sistemul National de Date Genetice Judiciare, de natura sa serveasca pentru 

prevenirea si combaterea unor categorii de infractiuni prin care se aduc atingeri grave 

drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor. 

� Intr-o a doua orientare instantele au retinut ca dispozitiile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 

76/2008 sunt incidente doar daca pedeapsa aplicata este cea a inchisorii cu executare in 

regim de detentie. 

Opinia Colegiului de conducere al Curtii de Apel Brasov 

� Prin Adresa nr. 1.348/33 din 25 iunie 2013, Colegiul de conducere al Curtii de Apel Brasov a 

solicitat pronuntarea unei decizii in interesul legii in vederea solutionarii problemei de drept 

supuse interpretarii. 

� Desi prin sesizare s-a constatat ca la instantele din raza teritoriala a Curtii de Apel Brasov s-

au pronuntat solutii divergente asupra problemelor de drept invocate, Colegiul de 

conducere al Curtii de Apel Brasov nu a exprimat un punct de vedere. 

Opinia procurorului general 

� Solutia propusa de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si 

Justitie este in sensul orientarii jurisprudentiale potrivit careia prelevarea probelor biologice 

de la persoanele condamnate definitiv la pedeapsa inchisorii pentru savarsirea infractiunilor 

prevazute in anexa Legii nr. 76/2008 poate fi dispusa si in ipoteza in care executarea 

acesteia este suspendata conditionat sau sub supraveghere. 

� ICCJ a decis admiterea recursului in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al 

Curtii de Apel Brasov. 

� In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 76/2008 privind 

organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, stabileste ca: 

� Prelevarea probelor biologice de la persoanele condamnate definitiv la pedeapsa 

inchisorii pentru savarsirea infractiunilor prevazute in anexa Legii nr. 76/2008 privind 

organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare poate fi 

dispusa si in ipoteza in care executarea acesteia este suspendata conditionat sau sub 

supraveghere. 
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RIL admis. Interpretarea dispozitiilor art. 320

Principalele prevederi 

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

legii formulat de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte 

Justitie prin sesizarea nr. 5.844/1.806/111

alin. (7) fraza a II-a din Codul de procedura penala

pluralitate de infractiuni (concurs) in 

detentiunea pe viata, iar savarsirea tuturor infractiunilor este recunoscuta de catre inculpat.

Problema de drept ce a generat practica neunitara

� Prin recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta 

Curte de Casatie si Justitie s

unitar cu privire la interpretarea dispozitiilor 

penala, intr-un proces penal avand ca obiect o pluralitate de infractiuni (concurs) in a carei 

alcatuire intra si o infractiune care se pedepseste cu detentiunea pe viata, iar savarsirea tuturor 

infractiunilor este recunoscuta de catre inculpat.

� Examenul jurisprudential 

� Prin recursul in interesul legii se arata ca, in urma verificarii jurisprudentei la nivel national cu 

privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor 

procedura penala, a fost relevata o practica neunitara.

� Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti

� Potrivit unei orientari jurisprudentiale

simplificate bazate pe pledoaria de vinovatie 

detentiune pe viata, concomitent cu aplicarea procedurii de drept comun pentru infractiunea sau 

infractiunile (in forma consumata sau tentata) a caror sanctiune prevazuta de lege este 

detentiunea pe viata, ca pedeapsa unica sau alternativa.

� Intr-o a doua orientare a practicii

dispozitiilor art. 320 indice 

pentru toate infractiunile, potrivit procedurii de drept comun.

� ICCJ a decis admiterea recursului in interesul legii

de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

� In interpretarea si aplicarea dispozitiilor 

penala, stabileste ca: 

� Intr-un proces penal avand ca obiect o pluralitate de infractiuni (concurs) in a carei alcatuire 

intra si o infractiune care se pedepseste cu detentiunea pe viata, iar savarsirea tuturor 

infractiunilor este recunoscuta de inculpat, judecarea cauzei se face, pentru toate infractiunile, 

potrivit procedurii de drept comun

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

RIL admis. Interpretarea dispozitiilor art. 3201 alin. (7) fraza a II

Codul de procedura penala 

 

In Monitorul Oficial nr. 12 din 9 ianuarie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 16 din 18 noiembrie 2013 a ICCJ

competent sa judece Recursul in Interesul Legii, privind 

interpretarea dispozitiilor art. 320
1
 alin. (7) fraza a II

procedura penala. 

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

legii formulat de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte 

Justitie prin sesizarea nr. 5.844/1.806/111-5/2013, in vederea interpretarii dispozitiilor 

a din Codul de procedura penala, in ipoteza unui proces penal avand ca obiect o 

pluralitate de infractiuni (concurs) in a carei alcatuire intra si o infractiune care se pedepseste cu 

detentiunea pe viata, iar savarsirea tuturor infractiunilor este recunoscuta de catre inculpat.

Problema de drept ce a generat practica neunitara 

Prin recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta 

Curte de Casatie si Justitie s-a aratat ca in practica judiciara nationala nu exista un punct de vedere 

unitar cu privire la interpretarea dispozitiilor art. 320
1
 alin. (7)fraza a II-a din Codul de procedura 

un proces penal avand ca obiect o pluralitate de infractiuni (concurs) in a carei 

alcatuire intra si o infractiune care se pedepseste cu detentiunea pe viata, iar savarsirea tuturor 

lor este recunoscuta de catre inculpat. 

 

Prin recursul in interesul legii se arata ca, in urma verificarii jurisprudentei la nivel national cu 

privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 320
1
 alin. (7) fraza a II

procedura penala, a fost relevata o practica neunitara. 

Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti 

Potrivit unei orientari jurisprudentiale, in ipoteza mentionata, s-a facut aplicarea procedurii 

simplificate bazate pe pledoaria de vinovatie exclusiv infractiunilor care nu sunt pedepsite cu 

detentiune pe viata, concomitent cu aplicarea procedurii de drept comun pentru infractiunea sau 

infractiunile (in forma consumata sau tentata) a caror sanctiune prevazuta de lege este 

ca pedeapsa unica sau alternativa. 

o a doua orientare a practicii, in aceeasi ipoteza, s-a considerat ca este exclusa aplicarea 

indice 1 din Codul de procedura penala, judecarea cauzei urmand a se face, 

e, potrivit procedurii de drept comun. 

ICCJ a decis admiterea recursului in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului 

de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. 

In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 320
1
 alin. (7) fraza a II-a din Codul de procedura 

un proces penal avand ca obiect o pluralitate de infractiuni (concurs) in a carei alcatuire 

intra si o infractiune care se pedepseste cu detentiunea pe viata, iar savarsirea tuturor 

nilor este recunoscuta de inculpat, judecarea cauzei se face, pentru toate infractiunile, 

potrivit procedurii de drept comun. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

fraza a II-a din 

In Monitorul Oficial nr. 12 din 9 ianuarie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 16 din 18 noiembrie 2013 a ICCJ - Completul 

ent sa judece Recursul in Interesul Legii, privind 

fraza a II-a din Codul de 

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

legii formulat de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si 

interpretarii dispozitiilor art. 320
1
 

, in ipoteza unui proces penal avand ca obiect o 

a carei alcatuire intra si o infractiune care se pedepseste cu 

detentiunea pe viata, iar savarsirea tuturor infractiunilor este recunoscuta de catre inculpat. 

Prin recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta 

a aratat ca in practica judiciara nationala nu exista un punct de vedere 

a din Codul de procedura 

un proces penal avand ca obiect o pluralitate de infractiuni (concurs) in a carei 

alcatuire intra si o infractiune care se pedepseste cu detentiunea pe viata, iar savarsirea tuturor 

Prin recursul in interesul legii se arata ca, in urma verificarii jurisprudentei la nivel national cu 

fraza a II-a din Codul de 

a facut aplicarea procedurii 

exclusiv infractiunilor care nu sunt pedepsite cu 

detentiune pe viata, concomitent cu aplicarea procedurii de drept comun pentru infractiunea sau 

infractiunile (in forma consumata sau tentata) a caror sanctiune prevazuta de lege este 

a considerat ca este exclusa aplicarea 

din Codul de procedura penala, judecarea cauzei urmand a se face, 

formulat de procurorul general al Parchetului 

a din Codul de procedura 

un proces penal avand ca obiect o pluralitate de infractiuni (concurs) in a carei alcatuire 

intra si o infractiune care se pedepseste cu detentiunea pe viata, iar savarsirea tuturor 

nilor este recunoscuta de inculpat, judecarea cauzei se face, pentru toate infractiunile, 
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Hotararea CEDO in cauza Sindicatul „Pastorul cel Bun“ 

Principalele prevederi 

� La originea cauzei se afla Cererea nr. 2.330/09 indreptata impotriva Romaniei, prin 

„Pastorul cel Bun“ a sesizat Curtea la 30 decembrie 2008 in temeiul art. 34 din Conventia pentru 

apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (Conventia). Presedintele Marii Camere 

a aprobat cererea de nedivulgare a identitati

(art. 47 §3 din Regulamentul Curtii).

� Sindicatul reclamant sustinea ca respingerea cererii sale de inscriere ca sindicat a adus atingere 

dreptului membrilor sai de a constitui sindicate, garantat prin ar

Cu privire la anonimatul cererii si pretinsa atingere adusa dreptului de recurs individual

� Sindicatul reclamant sustine ca, din momentul luarii initiativei de a constitui un sindicat, membrii 

sai au fost supusi unor puternice presiuni 

introducerii cererii la Curte si care ar fi determinat pe unii membri sa se retraga din procedura, iar 

pe altii sa solicite pastrarea anonimatului pentru a putea continua procedura.

� Motivarea Marii Camere 

� Marea Camera constata ca pozitia Guvernului si cea a sindicatului reclamant, desi diferite, au 

ambele legatura cu aplicarea art. 34 din Conventie, luat in considerare individual sau coroborat cu 

art. 35 §2 lit. a) din Conventie.

Cu privire la pretinsul caracter anonim al cererii

� Marea Camera observa ca Guvernul este decazut din dreptul de a invoca acest aspect din moment 

ce a omis sa faca acest lucru in fata camerei. Astfel, in masura in care Guvernul pune la indoiala 

admisibilitatea cererii pe mo

anonimatul, Curtea reaminteste ca un guvern care are indoieli in privinta autenticitatii unei cereri 

trebuie sa o informeze in acest sens in timp util si ca singura competenta sa se pron

cerere respecta cerintele de la art. 34 s

� Curtea reaminteste, de asemenea, ca pastrarea anonimatului, in temeiul art. 47 §3 din 

Regulament, in cazul persoanelor care sesizeaza Curtea, are ca scop protejarea reclam

considera ca dezvaluirea identitatii lor le

reclamantii respectivi ar putea fi descurajati sa comunice liber cu Curtea. In plus, o asociatie care a 

fost dizolvata sau a carei inregistrare a

intermediul reprezentantilor sai, o cerere de denuntare a dizolvarii sau a refuzului

� In speta, Curtea retine ca sindicatul reclamant a sesizat

care l-au mandatat in acest sens pe I. Gruia. Ulterior, acestia au infirmat declaratiile pe care i le

transmis Arhiepiscopia Craiovei si in care acestia afirmau ca renunta la cerere. Acestia au precizat 

ca Arhiepiscopia ii constransese sa dea declaratiile r

elementele de fapt si de drept care permiteau Curtii sa ii identifice si sa stabileasca legaturile lor 

cu faptele in litigiu si cu capatul de cerere formulat, presedintele Camerei si, ulterior, presedintele 

Marii Camere au autorizat cererea de nedivulgare a identitatii acestora.

� In aceste conditii, Curtea considera ca cererea nu este anonima in sensul art. 35 §2 din Conventie 

si ca vointa membrilor sindicatului de a actiona in fata sa in numele sindicatului reclam

neindoielnica. In consecinta, chiar presupunand ca Guvernul nu ar fi decazut din dreptul de a 

invoca o obiectie intemeiata pe caracterul anonim al cererii, Curtea respinge aceasta exceptie.

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

 

Hotararea CEDO in cauza Sindicatul „Pastorul cel Bun“ 

impotriva Romaniei 

In Monitorul Oficial nr. 15 din 10 ianuarie 2014 a fos

Hotararea Curtii Europene a Drepturilor Omului 

Cauza Sindicatul „Pastorul cel Bun“ impotriva Romaniei

La originea cauzei se afla Cererea nr. 2.330/09 indreptata impotriva Romaniei, prin 

„Pastorul cel Bun“ a sesizat Curtea la 30 decembrie 2008 in temeiul art. 34 din Conventia pentru 

apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (Conventia). Presedintele Marii Camere 

a aprobat cererea de nedivulgare a identitatii, formulata de catre membrii sindicatului reclamant 

(art. 47 §3 din Regulamentul Curtii). 

Sindicatul reclamant sustinea ca respingerea cererii sale de inscriere ca sindicat a adus atingere 

dreptului membrilor sai de a constitui sindicate, garantat prin art. 11 din Conventie.

Cu privire la anonimatul cererii si pretinsa atingere adusa dreptului de recurs individual

Sindicatul reclamant sustine ca, din momentul luarii initiativei de a constitui un sindicat, membrii 

sai au fost supusi unor puternice presiuni din partea Bisericii, presiuni care ar fi continuat ulterior 

introducerii cererii la Curte si care ar fi determinat pe unii membri sa se retraga din procedura, iar 

pe altii sa solicite pastrarea anonimatului pentru a putea continua procedura.

Marea Camera constata ca pozitia Guvernului si cea a sindicatului reclamant, desi diferite, au 

ambele legatura cu aplicarea art. 34 din Conventie, luat in considerare individual sau coroborat cu 

art. 35 §2 lit. a) din Conventie. 

tinsul caracter anonim al cererii 

Marea Camera observa ca Guvernul este decazut din dreptul de a invoca acest aspect din moment 

ce a omis sa faca acest lucru in fata camerei. Astfel, in masura in care Guvernul pune la indoiala 

admisibilitatea cererii pe motiv ca unii membri ai sindicatului reclamant au dorit sa isi pastreze 

anonimatul, Curtea reaminteste ca un guvern care are indoieli in privinta autenticitatii unei cereri 

trebuie sa o informeze in acest sens in timp util si ca singura competenta sa se pron

cerere respecta cerintele de la art. 34 si 35 din Conventie este Curtea. 

Curtea reaminteste, de asemenea, ca pastrarea anonimatului, in temeiul art. 47 §3 din 

Regulament, in cazul persoanelor care sesizeaza Curtea, are ca scop protejarea reclam

considera ca dezvaluirea identitatii lor le-ar putea aduce atingere. Astfel, in lipsa protectiei, 

reclamantii respectivi ar putea fi descurajati sa comunice liber cu Curtea. In plus, o asociatie care a 

fost dizolvata sau a carei inregistrare a fost respinsa are posibilitatea de a introduce, prin 

intermediul reprezentantilor sai, o cerere de denuntare a dizolvarii sau a refuzului

In speta, Curtea retine ca sindicatul reclamant a sesizat-o prin intermediul reprezentantilor sai, 

au mandatat in acest sens pe I. Gruia. Ulterior, acestia au infirmat declaratiile pe care i le

transmis Arhiepiscopia Craiovei si in care acestia afirmau ca renunta la cerere. Acestia au precizat 

ca Arhiepiscopia ii constransese sa dea declaratiile respective. Dat fiind ca acestia furnizasera 

elementele de fapt si de drept care permiteau Curtii sa ii identifice si sa stabileasca legaturile lor 

cu faptele in litigiu si cu capatul de cerere formulat, presedintele Camerei si, ulterior, presedintele 

Camere au autorizat cererea de nedivulgare a identitatii acestora. 

In aceste conditii, Curtea considera ca cererea nu este anonima in sensul art. 35 §2 din Conventie 

si ca vointa membrilor sindicatului de a actiona in fata sa in numele sindicatului reclam

neindoielnica. In consecinta, chiar presupunand ca Guvernul nu ar fi decazut din dreptul de a 

invoca o obiectie intemeiata pe caracterul anonim al cererii, Curtea respinge aceasta exceptie.
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Hotararea CEDO in cauza Sindicatul „Pastorul cel Bun“  

In Monitorul Oficial nr. 15 din 10 ianuarie 2014 a fost publicata 

 din 9 iulie 2013 in 

Cauza Sindicatul „Pastorul cel Bun“ impotriva Romaniei. 

La originea cauzei se afla Cererea nr. 2.330/09 indreptata impotriva Romaniei, prin care Sindicatul 

„Pastorul cel Bun“ a sesizat Curtea la 30 decembrie 2008 in temeiul art. 34 din Conventia pentru 

apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (Conventia). Presedintele Marii Camere 

i, formulata de catre membrii sindicatului reclamant 

Sindicatul reclamant sustinea ca respingerea cererii sale de inscriere ca sindicat a adus atingere 

t. 11 din Conventie. 

Cu privire la anonimatul cererii si pretinsa atingere adusa dreptului de recurs individual 

Sindicatul reclamant sustine ca, din momentul luarii initiativei de a constitui un sindicat, membrii 

din partea Bisericii, presiuni care ar fi continuat ulterior 

introducerii cererii la Curte si care ar fi determinat pe unii membri sa se retraga din procedura, iar 

pe altii sa solicite pastrarea anonimatului pentru a putea continua procedura. 

Marea Camera constata ca pozitia Guvernului si cea a sindicatului reclamant, desi diferite, au 

ambele legatura cu aplicarea art. 34 din Conventie, luat in considerare individual sau coroborat cu 

Marea Camera observa ca Guvernul este decazut din dreptul de a invoca acest aspect din moment 

ce a omis sa faca acest lucru in fata camerei. Astfel, in masura in care Guvernul pune la indoiala 

tiv ca unii membri ai sindicatului reclamant au dorit sa isi pastreze 

anonimatul, Curtea reaminteste ca un guvern care are indoieli in privinta autenticitatii unei cereri 

trebuie sa o informeze in acest sens in timp util si ca singura competenta sa se pronunte daca o 

Curtea reaminteste, de asemenea, ca pastrarea anonimatului, in temeiul art. 47 §3 din 

Regulament, in cazul persoanelor care sesizeaza Curtea, are ca scop protejarea reclamantilor care 

ar putea aduce atingere. Astfel, in lipsa protectiei, 

reclamantii respectivi ar putea fi descurajati sa comunice liber cu Curtea. In plus, o asociatie care a 

fost respinsa are posibilitatea de a introduce, prin 

intermediul reprezentantilor sai, o cerere de denuntare a dizolvarii sau a refuzului inregistrarii. 

o prin intermediul reprezentantilor sai, 

au mandatat in acest sens pe I. Gruia. Ulterior, acestia au infirmat declaratiile pe care i le-a 

transmis Arhiepiscopia Craiovei si in care acestia afirmau ca renunta la cerere. Acestia au precizat 

espective. Dat fiind ca acestia furnizasera 

elementele de fapt si de drept care permiteau Curtii sa ii identifice si sa stabileasca legaturile lor 

cu faptele in litigiu si cu capatul de cerere formulat, presedintele Camerei si, ulterior, presedintele 

In aceste conditii, Curtea considera ca cererea nu este anonima in sensul art. 35 §2 din Conventie 

si ca vointa membrilor sindicatului de a actiona in fata sa in numele sindicatului reclamant este 

neindoielnica. In consecinta, chiar presupunand ca Guvernul nu ar fi decazut din dreptul de a 

invoca o obiectie intemeiata pe caracterul anonim al cererii, Curtea respinge aceasta exceptie. 
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Cu privire la pretinsul obstacol in calea exercitarii dreptului de recurs individual 

� Curtea reaminteste ca angajamentul de a nu impiedica exercitarea eficace a dreptului de recurs 

interzice ingerintele in exercitarea dreptului persoanei de a sesiza Curtea si de a-si sustine efectiv 

cauza in fata acesteia. Pentru ca mecanismul recursului individual instituit prin art. 34 sa fie 

eficace, este de o importanta considerabila ca reclamantii, declarati sau potentiali, sa fie liberi sa 

comunice cu Curtea fara ca autoritatile sa ii poata constrange in vreun fel sa isi retraga ori sa isi 

modifice plangerile. Asa cum a indicat in cauze anterioare, prin termenul „constrange[re]“ se 

intelege nu numai coercitia directa si actele flagrante de intimidare a reclamantilor declarati sau 

potentiali, a familiilor lor sau a reprezentantului lor in justitie, ci si actele sau contactele indirecte 

si indoielnice menite sa ii disuadeze ori sa ii descurajeze de la folosirea caii de atac oferite de 

Conventie [a se vedea, printre altele, Mamatkoulov si Askarov impotriva Turciei (MC), nr. 

46.827/99 si 46.951/99, pct. 102, CEDO 2005-I]. 

� In speta, Curtea retine ca sindicatul reclamant a invocat incalcarea art. 34 din Conventie pentru 

prima data in fata Marii Camere. Curtea constata, pe de alta parte, ca faptele denuntate, inclusiv 

solicitarea renuntarii la cererea introdusa in fata Curtii, au avut loc inainte de pronuntarea 

hotararii camerei (supra, pct. 23 si 24). 

� Avand in vedere ca sindicatul reclamant a fost reprezentat de un avocat din momentul 

introducerii cererii si ca nu invoca motive speciale care l-ar fi putut scuti de invocarea, in fata 

camerei, a incalcarii art. 34 din Conventie, Marea Camera considera ca sindicatul este decazut din 

dreptul de a o invoca in fata sa. 

Cu privire la pretinsa incalcare a art. 11 din Conventie 

� Sindicatul reclamant considera ca, respingandu-i cererea de inscriere, Tribunalul Dolj a adus 

atingere dreptului sau la libertate sindicala, garantat de art. 11 din Conventie. 

� In Hotararea sa din 31 ianuarie 2012, camera a constatat incalcarea art. 11 din Conventie.  

� Examinand apoi respingerea cererii de inscriere a sindicatului reclamant in lumina principiilor 

generale ale dreptului sindical, camera a recunoscut ca masura era prevazuta de legislatia interna 

si urmarea un scop legitim (apararea ordinii publice, care include libertatea si autonomia cultelor 

religioase), in sensul ca urmarea sa impiedice existenta unei divergente intre lege si practica in 

materie de constituire a sindicatelor in cadrul personalului bisericesc. 

� Camera a mai constatat ca tribunalul a motivat respingerea cererii de inscriere a sindicatului 

reclamant in principal din nevoia de a apara traditia crestin-ortodoxa, dogmele ei fondatoare si 

maniera canonica de luare a deciziilor. In aceasta privinta, camera a considerat ca nu erau 

intrunite in speta criteriile care definesc „nevoia sociala imperioasa“, deoarece tribunalul nu a 

determinat ca programul pe care sindicatul il stabilise in statut sau luarile de pozitie ale membrilor 

sai erau incompatibile cu o „societate democratica“ si cu atat mai putin ca acestea constituiau o 

amenintare pentru democratie. 

� In fine, retinand ca libertatea sindicala a salariatilor Bisericii Ortodoxe fusese deja recunoscuta de 

instantele interne in cazul altor sindicate, camera a constatat ca o masura atat de radicala precum 

respingerea cererii de inscriere a sindicatului reclamant este disproportionata fata de scopul 

urmarit si, prin urmare, nu este necesara intr-o societate democratica. 

� Curtea a hotarat, in unanimitate, ca Guvernul este decazut din dreptul de a invoca anonimatul 

cererii si ca sindicatul reclamant este decazut din dreptul de a invoca incalcarea art. 34 din 

Conventie ca urmare a faptelor ce au avut loc anterior pronuntarii hotararii de catre camera. In 

ceea ce priveste faptele ulterioare acestei date, statul parat nu si-a incalcat obligatiile ce ii revin in 

conformitate cu aceasta dispozitie. 

� Curtea a mai hotarat, cu 11 voturi pentru si 6 voturi contra, ca nu a fost incalcat art. 11 din 

Conventie. 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

BCE recomanda tuturor bancilor nationale sa coopereze indiferent de apartenenta la zona euro 
 

In Jurnalul Oficial nr. C5 din 9 ianuarie 2014 a fost publicata Recomandarea Bancii Centrale Europene din 

28 noiembrie 2013 privind statisticile referitoare la plati. 

Recomandarea se adreseaza BCN ale statelor membre a caror moneda nu este euro, in masura in care 

participa la cadrul pentru colectarea statisticilor referitoare la plati in cadrul SEBC instituit in temeiul 

Regulamentului (UE) nr. 1409/2013. 

 

 

Concursuri europene 
 

Inainte de a va depune candidatura la oricare dintre posturile europene scoase la concurs, 

trebuie sa cititi cu atentie Ghidul aplicabil concursurilor generale, publicat in Jurnalul Oficial 

nr. C 270A din 7 septembrie 2012, precum si pe site-ul internet al EPSO.  

 
� Serviciul European de Acțiune Externa> post vacant: Consilier principal al Directorului general 

pentru America (AD 14). Anuntul este publicat in Jurnalul Oficial nr. C5A din 9 ianuarie 2014. 
 

Serviciul European de Actiune Externa sprijina activitatea Inaltului Reprezentant al Uniunii pentru 

Afaceri Externe si Politica De Securitate, in definirea si punerea in aplicare a unei politici externe 

eficace si coerente a Uniunii. 

Inainte de a-si depune candidatura, candidatii trebuie sa verifice cu atentie daca indeplinesc toate 

criteriile de eligibilitate, in special cele privind diplomele de studii, experienta profesionala si 

competentele lingvistice necesare. Candidatii trebuie sa prezinte urmatoarele documente in cadrul 

dosarului de candidatura (insotite de o traducere in engleza sau in franceza, in cazul in care limba 

documentului este diferita de acestea): 

1. un CV (de preferinta pe baza modelului de CV Europass); 

2. o scrisoare de intentie in limba engleza sau in limba franceza; si 

3. o copie dupa un document care sa ateste cetatenia (carte de identitate sau pasaport). 

Acceptarea candidaturii este conditionata de trimiterea TUTUROR documentelor necesare. 
 

Data-limita pentru depunerea candidaturilor este 14 februarie 2014, ora 12.00 dupa-amiaza (ora 

Bruxelles-ului). 

Pentru corespondenta privind procedurile de selectie, va rugamsa utilizati urmatoarea adresa de e-

mail: CCA-SECRETARIAT@eeas.europa.eu. 

 

� Comisia Europeana> post vacant: Director executiv al Agentiei Europene a Cailor Ferate (AEF), in 

Franta (Agent temporar — gradul AD 14). Anuntul este publicat in Jurnalul Oficial nr. C6A din 10 

ianuarie 2014. 
 

Agentia Europeana a Cailor Ferate a fost creata in anul 2004 pentru a contribui, in privinta aspectelor 

tehnice, la punerea in aplicare a legislatiei Uniunii Europene relevante 

Inainte de depunerea candidaturii, verificati cu atentie daca indepliniti toate criteriile de eligibilitate 

(de la sectiunea „Candidatii trebuie”), in special cele privind tipurile de diplome si experienta 

profesionala ceruta. Neindeplinirea oricareia dintre criteriile de eligibilitate duce la excluderea 

automata din cadrul procedurii de selectie. 

Daca doriti sa candidati, trebuie sa va inscrieti prin internet, la adresa: 

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
 

Data-limita pentru inscriere este 7 februarie 2014. Inscrierea online nu va fi posibila dupa ora 12.00 

dupa amiaza, ora Bruxelles-ului. 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 
 

  Ministerul Mediului ia masuri pentru reducerea 

deseurilor electronice 
 

Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice a publicat pe data de 9 

ianuarie un proiect de hotarare a Guvernului privind deseurile de 

echipamente electrice si electronice. 

Conform notei de fundamentare, hotararea vizeaza atat reducerea deseurilor cat si eficientizarea 

valorificarii resurselor si promoveaza noi standarde privind colectarea, reutilizarea si reciclarea 

echipamentelor electronice uzate. 

De asemenea, se va abroga H.G. nr. 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si 

electronice si se va transpune Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 

iulie 2012 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, publicata in JOUE L 197 din 27 

iulie 2012.  

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

asteptate pe adresa de e-mail: deseuri@mmediu.ro, pana la data de 8 februarie 2014. 

MJ propune cresterea numarului de posturi din Ministerul Public 

Ministerul Justitiei a publicat pe data de 10 ianuarie un proiect de hotarare 

de Guvern privind suplimentarea numarului maxim de posturi pentru 

Ministerul Public. 

Conform notei de fundamentare, este necesara suplimentarea numarului de posturi aprobat pentru 

Ministerul Public cu numarul de inspectori antifrauda care urmeaza sa fie detasati in cadrul 

structurilor de parchet pe posturi de specialisti. 

 

In discutiile preliminare dintre conducerea Parchetului de pe langa ICCJ si cea a ANAF, s-a convenit ca 

numarul acestora sa fie de 280. 

 

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

asteptate pe adresa de e-mail: dean@just.ro, pana la data de 20 ianuarie 2014. 



 

   Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si 
 

 

 

  

Decrete 

Dintre decretele si sesizarile de neconstitutionalitate

tele Romaniei, domnul Traian Basescu, in aceasta perioada mentionam:

Decrete semnate 

 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) 

din Legea educatiei nationale nr. 1/2011;

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea O.U.G. nr. 44/2008 privind desfasurarea 

activitatilor economice de catre

intreprinderile familiale; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind unele masuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier 

de informatii referitoare la incalcarile normelor de circulatie ca

pentru facilitarea executarii sanctiunilor aplicate acestor incalcari

 

Cereri de reexaminare 

 

• Cerere de reexaminare asupra Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 57/2013 privind modificarea si 

completarea Legii nr. 220/2008 

surse regenerabile de energie 

• Cerere de reexaminare asupra Legii privind unele masuri de reglementare a vanzarii

terenurilor agricole situate in extravilan de catre persoane f

Administrarea si Reglementarea Pietei Funciare

• Cerere de reexaminare asupra Legii privind parteneriatul public

• Cerere de reexaminare asupra Legii privind unele masuri pentru reorganizarea Ministerului 

Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia.
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Decrete si cereri de reexaminare semnate 

in perioada 1-10 ianuarie 

de neconstitutionalitate semnate de Presedin-

Romaniei, domnul Traian Basescu, in aceasta perioada mentionam: 

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) 

din Legea educatiei nationale nr. 1/2011; 

Decret privind promulgarea Legii pentru completarea O.U.G. nr. 44/2008 privind desfasurarea 

activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si 

• Decret pentru promulgarea Legii privind unele masuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier 

de informatii referitoare la incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera si 

pentru facilitarea executarii sanctiunilor aplicate acestor incalcari. 

• Cerere de reexaminare asupra Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 57/2013 privind modificarea si 

completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din 

• Cerere de reexaminare asupra Legii privind unele masuri de reglementare a vanzarii

terenurilor agricole situate in extravilan de catre persoane fizice si de infiintare a Autoritatii pentru 

Administrarea si Reglementarea Pietei Funciare 

• Cerere de reexaminare asupra Legii privind parteneriatul public-privat 

• Cerere de reexaminare asupra Legii privind unele masuri pentru reorganizarea Ministerului 

Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia.

reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 

20 

 

Decret privind promulgarea Legii pentru completarea O.U.G. nr. 44/2008 privind desfasurarea 

persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si 

• Decret pentru promulgarea Legii privind unele masuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier 

re afecteaza siguranta rutiera si 

• Cerere de reexaminare asupra Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 57/2013 privind modificarea si 

pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din 

• Cerere de reexaminare asupra Legii privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii 

izice si de infiintare a Autoritatii pentru 

• Cerere de reexaminare asupra Legii privind unele masuri pentru reorganizarea Ministerului 

Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia. 
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O premier

Conceput s

aceasta lucrare reprezint

protectia europeana a drepturilor omului,  atra

Drepturilor Omului, considerat

singura cale „serioas

Catrinel Brumar

Agentul Guvernamental al României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 
 

Speranta mea, fata de 

volumul sa fie pentru cei interesati de

este dictionarul explicativ al limbii romane pentru un vorbitor al limbii romane,

pentru ca in orice domeniu 

Sef departament Centrul de Studii de Drept European al 

Institutului de Cercetari Juridice al Academiei Romane

De la inceput trebuie spus ca dictionarul de fata este un

limitele tehnice ale articolului de dictionar. Volumul nu se

pentru ca nu este un dictionar explicativ si cel mai probabil publicul nu ar avea 

resurse pentru a decodifica semnificatiile juridice ale explicatiilor. Chiar si asa, 

rasfoirea unui asemenea dictionar poate trasforma perceptia pu

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

O premiera in literatura juridica din Romania

si redactat de profesionisti ai dreptului

lucrare reprezinta un ghid de referinta pentru toti cei interesa

a drepturilor omului,  atrasi de mirajul Cur

Drepturilor Omului, considerata nu de putine ori drept 

singura cale „serioasa” pentru solutionarea unui litigiu.
 

Dictionarul cuprinde 153 de termeni
si se remarca prin: 
 

• bogatia explicatiilor care inso
• abordarea limpede a conceptelor 
• referirea ampla la jurispruden

2013)  
• suport bibliografic bogat  
• corelatii legislative  
• adagii latinesti 

 

Catrinel Brumar 

Agentul Guvernamental al României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 

Speranta mea, fata de noutatea demersului si de bogatia informatiei

volumul sa fie pentru cei interesati de protectia drepturilor omului la fel de util cum

este dictionarul explicativ al limbii romane pentru un vorbitor al limbii romane,

pentru ca in orice domeniu a avea un limbaj comun este esential

Mihai Şandru

Sef departament Centrul de Studii de Drept European al 

Institutului de Cercetari Juridice al Academiei Romane

dictionarul de fata este un compendiu, care depaseste 

limitele tehnice ale articolului de dictionar. Volumul nu se adreseaza publicului larg 

pentru ca nu este un dictionar explicativ si cel mai probabil publicul nu ar avea 

resurse pentru a decodifica semnificatiile juridice ale explicatiilor. Chiar si asa, 

rasfoirea unui asemenea dictionar poate trasforma perceptia publicului

ca dreptatea se afla „dincolo”. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  
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Legaturi multiple intr-un singur loc 

Atunci cand deschideti un act in Legalis 2.0, indiferent de tipul acestuia, veti observa in partea dreapta 

Panoul de Conexiuni. Fiecare act este conectat cu un altul 

aplicare, una sau mai multe referinte din Jurisprude

Online.  

���� Regasiti in panoul de conexiuni

• Referinte catre acte normative: 

vizualizat (sau, dupa caz, speta ori fragmentul de doctrina); 

legaturi catre versiunea din Monitorul Oficial

• Citari din alte tipuri de documente:

citari din Doctrina Legalis sau din Comentariile Online; citari din cel 

CEDO; referinte din Monitorul Oficial Adnotat, stiri sau aparitii editoriale recomandate

Filtrare prin tab-uri  

In orice cautare efectuati in Legalis, va recomandam sa folositi taburile cu ajutorul carora puteti sa 

filtrati rezultatele din panoul din mijloc al aplicatiei, in functie de tipul de document. In acest mod, 

puteti nu doar sa vizualizati rezultatele exclus

rezultate pentru a le consulta mai usor intr

Legalis 2.0 reprezinta nu doar o complexa biblioteca de informatie juridica ci si un mediu in care 

crearea conexiunilor intre date devine simpla si usor de urmarit. Pentru aceasta, am dezvoltat Panol 

de Conexiuni, tab-urile de rezultate si functiile specia
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Tutoriale Legalis 2.0 

un singur loc – Panoul de Conexiuni!  

Atunci cand deschideti un act in Legalis 2.0, indiferent de tipul acestuia, veti observa in partea dreapta 

Panoul de Conexiuni. Fiecare act este conectat cu un altul – fie ca este vorba despre o Norma de 

aplicare, una sau mai multe referinte din Jurisprudenta sau un articol explicat pe larg in Comentariile 

egasiti in panoul de conexiuni: 

Referinte catre acte normative: versiunile consolidate ale actului; acte care citeaza articolul 

vizualizat (sau, dupa caz, speta ori fragmentul de doctrina); norme de aplicare ale unui act; 

legaturi catre versiunea din Monitorul Oficial 

Citari din alte tipuri de documente: citari directe din Bibliografie si revistele in formatul intregral

citari din Doctrina Legalis sau din Comentariile Online; citari din cel mai nou modul Dreptul UE si 

CEDO; referinte din Monitorul Oficial Adnotat, stiri sau aparitii editoriale recomandate

In orice cautare efectuati in Legalis, va recomandam sa folositi taburile cu ajutorul carora puteti sa 

filtrati rezultatele din panoul din mijloc al aplicatiei, in functie de tipul de document. In acest mod, 

puteti nu doar sa vizualizati rezultatele exclusiv din Doctrina ori Acte normative, ci si sa salvati aceste 

rezultate pentru a le consulta mai usor intr-o alta sesiune de utilizare a Legalis.  

Legalis 2.0 reprezinta nu doar o complexa biblioteca de informatie juridica ci si un mediu in care 

crearea conexiunilor intre date devine simpla si usor de urmarit. Pentru aceasta, am dezvoltat Panol 

urile de rezultate si functiile speciale de cautare si salvare a documentelor. 
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