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In Monitorul Oficial nr. 85 din 4 februarie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 127/2014 al MFP si al ANAF pentru aprobarea 

Instructiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a raspunde-

rii solidare reglementate de dispozitiile art. 27 si 28 din Ordonanta 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. 

Principalele prevederi 

� In temeiul raspunderii solidare prevazute de art. 27 si 28 din Ordonanta Guvernului nr. 

92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, denumita in continuare Cod de procedura fiscala, organele fiscale 

competente in executarea silita a debitorului principal sunt indreptatite sa ceara 

oricarui codebitor realizarea integrala a obligatiei fata de bugetele administrate de 

Ministerul Finantelor Publice prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile 

sale subordonate. 

� Masura de angajare a raspunderii se realizeaza de catre organele fiscale competente in 

executarea silita a debitorului principal, in timpul desfasurarii atributiilor sale. 

� In vederea stabilirii persoanelor fizice si/sau juridice, dupa caz, care se incadreaza in 

prevederile art. 27 din Codul de procedura fiscala, organele fiscale competente in 

executarea silita a debitorului principal desfasoara activitati ce constau in identificarea, 

evaluarea si gestionarea tuturor documentelor relevante ce vor sta la baza demararii 

procedurii de angajare a raspunderii solidare. 

� Desfasurarea acestor activitati se va realiza prin urmatoarele operatiuni: 

• stabilirea surselor de date si informatii; 

• consultarea bazelor de date detinute de catre organul fiscal cu competente in 

executarea silita a debitorului principal pentru a evidentia miscarile patrimoniale 

ale debitorului ce au avut loc intr-o anumita perioada de timp; 

• solicitarea de date si informatii de la persoane fizice sau juridice ori alte 

entitati, considerate utile de catre organul fiscal cu competente in executarea 

silita a debitorului principal, in demararea procedurii de atragere a raspunderii 

solidare; 

• analizarea datelor si informatiilor detinute de catre organul fiscal cu 

competente in executarea silita a debitorului principal; 

• individualizarea persoanelor fizice si/sau juridice, dupa caz, precum si stabilirea 

sumelor de bani care vor face obiectul demararii procedurii de atragere a 

raspunderii solidare. 

� Pentru determinarea raspunderii solidare organul fiscal cu competente in executarea 

silita a debitorului principal va avea in vedere, dupa caz, urmatoarele: 

• documente referitoare la declararea insolvabilitatii debitorului; 

• acte si fapte din care sa rezulte reaua-credinta a persoanelor fizice sau juridice a 

caror raspundere va fi angajata; 

• documente referitoare la istoricul persoanei juridice debitoare: obiect de 

activitate, modificarile actului constitutiv, capital social, majorari de capital, 

sediul social sau modificari ale acestuia, administratori, actionari, directori, 

cenzori, hotarari ale adunarii generale a actionarilor si altele; 

• documente referitoare la istoricul codebitorilor. 

 

Aplicarea procedurii de angajare a raspunderii solidare reglementate de 

Codul de procedura fiscala 
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 Declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin 

autoimpunere sau retinere la sursa 

In Monitorul Oficial nr. 87 din 4 februarie 2014 a fost publicat 

Ordinul 123/2014 al MFP si al ANAF pentru modificarea 

Ordinului presedintelui ANAF nr. 1.950/2012 privind aprobarea 

modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea 

impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau 

retinere la sursa. 

Depunerea declaratiei 

� Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat se completeaza si se depune de 

catre contribuabilii carora le revin, potrivit legislatiei in vigoare, obligatiile declarative si de 

plata pentru impozitele si taxele cuprinse in Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul 

de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin. 

Termenul de depunere a declaratiei: 

• pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei de raportare; 

� la alte termene. 

� Lunar, pentru obligatiile de plata reprezentand: 

• impozit retinut la sursa, conform legislatiei specifice privind impozitul pe venitul 

persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, 

impozit pe veniturile din dobanzi, impozit pe castigul din operatiuni de vanzare-

cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte 

operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionale pe 

piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, impozit 

pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile 

din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile 

din alte surse, datorat de persoanele fizice; 

• accize; 

• impozit la titeiul din productia interna; 

• impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice; 

• impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, persoane fizice/juridice, 

conform titlului V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare, sau conform conventiilor de evitare a dublei impuneri 

incheiate de Romania cu alte state; 

• varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate, 

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

handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• taxa anuala de autorizare a jocurilor de noroc, regularizata periodic, in functie de 

realizari, taxa de acces pentru jocurile de noroc; 

• contributii pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate, prevazute de Legea nr. 

95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 
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 Intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice 

In Monitorul Oficial nr. 88 din 4 februarie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 116/2014 al MFP pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor 

financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2013. 

Principalele prevederi 

� Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale si 

locale, institutiile publice autonome si institutiile publice subordonate au obligatia, potrivit 

Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sa 

intocmeasca situatii financiare trimestriale si anuale. 

� Situatiile financiare ale anului 2013 reprezinta documente oficiale de prezentare a situatiei 

patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, precum 

si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31 decembrie 2013. 

� Situatiile financiare anuale se compun din: bilant, contul de rezultat patrimonial, situatia 

fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii, 

conturile de executie bugetara si anexe la situatiile financiare care includ politici contabile si 

note explicative. 

 Rambursarea cheltuielilor reprezentand asistenta medicala acordata in 

baza documentelor internationale 

In Monitorul Oficial nr. 88 din 4 februarie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 36/2014 al CNAS pentru modificarea si completarea 

Normelor metodologice privind rambursarea si recuperarea 

cheltuielilor reprezentand asistenta medicala acordata in baza 

documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii 

la care Romania este parte. 

Principalele prevederi 

� In conditiile in care unui asigurat roman aflat pe teritoriul unui stat membru al Uniunii 

Europene, Spatiului Economic European, respectiv Confederatiei Elvetiene i se acorda 

asistenta medicala fara ca acesta sa prezinte cardul european de asigurari sociale de 

sanatate sau acesta nu este recunoscut de unitatea sanitara de la locul de sedere, asiguratul 

roman suporta contravaloarea serviciilor medicale acordate. 

� In conditiile in care un asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania se 

deplaseaza intr-un stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European, 

respectiv in Confederatia Elvetiana cu scopul de a primi tratament medical, fara aprobarea 

prealabila a casei de asigurari de sanatate unde este luat in evidenta ca persoana asigurata, 

acesta suporta contravaloarea serviciilor medicale acordate. 
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In Monitorul Oficial nr. 88 din 4 februarie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 2/2014 a Camerei Consultantilor Fiscali privind 

aprobarea cotizatiilor, a termenelor de plata si a obligatiilor 

declarative pentru membrii Camerei Consultantilor Fiscali in anul 

2014. 

Principalele prevederi 

� Pentru anul 2014 se stabilesc urmatoarele cotizatii fixe: 

• In cazul persoanelor fizice si persoanelor juridice care sunt membri ai Camerei 

Consultantilor Fiscali la data prezentei hotarari: 

� 410 lei – pentru persoanele fizice, consultanti fiscali activi; 

� 170 lei – pentru persoanele fizice, consultanti fiscali inactivi; 

� 350 lei – pentru persoanele juridice. 

• In cazul persoanelor fizice si persoanelor juridice care devin membri ai Camerei 

Consultantilor Fiscali in anul 2014: 

� 1.410 lei – pentru persoanele fizice, consultanti fiscali activi; 

� 1.170 lei – pentru persoanele fizice, consultanti fiscali inactivi; 

� 2.350 lei – pentru persoanele juridice. 

� Pentru anul 2014 cotizatiile variabile se calculeaza prin aplicarea unei cote procentuale asupra 

valorii veniturilor realizate din activitatea de consultanta fiscala in anul 2013, diminuate cu 

sumele cedate subcontractorilor si colaboratorilor consultanti fiscali, dupa cum urmeaza: 

• pentru persoane fizice: – o cota de 0,35%; 

• pentru persoane juridice: 

� la venituri realizate de pana la 100.000 euro, o cota de 0,35%; 

� la venituri realizate intre 100.001 euro si 1.000.000 euro, o cota de 0,7%; 

� la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cota de 1,05%. 

 

 Camera Consultantilor Fiscali a stabilit cotizatiile pentru anul 2014 

Guvernul a stabilit numarul maxim de posturi pentru  

Inalta Curte de Casatie si Justitie 

In Monitorul Oficial nr. 99 din 7 februarie 2014 a fost publicata 

H.G. nr. 56/2014 privind stabilirea numarului maxim de posturi 

pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie. 

 

Principalele prevederi 

� Inalta Curte de Casatie si Justitie functioneaza cu un numar maxim de 525 de posturi. 

� Finantarea posturilor se asigura in limita bugetului aprobat pentru Inalta Curte de Casatie si 

Justitie prin legile bugetare anuale si de rectificare. 
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Cum se utilizeaza si completeaza ordinul de plata salarii multiplu

Principalele prevederi 

� Formularul „Ordin de plata salarii multiplu (OPTM)

utilizat ca varianta alternativa la ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobat prin 

Ordinul MFP nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea si 

completarea ordinului de plata pe

prevazute la art. 1 din Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si s

ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 

4.576/230/2.445/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal in 

invatamantul preuniversitar de stat, cu modificarile ulterioare, 

invatamant, in relatia cu unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru efectuarea de plati din 

conturile de cheltuieli bugetare aferente titlului „Cheltuieli de personal“.

� Formularul „Ordin de plata salarii multi

informatice EDUSAL. 

� Ordinul de plata salarii multiplu

exemplare, din care exemplarul nr. 2 ramane la unitatea de invatamant, iar exemplarul nr. 1 se 

depune la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care acestea isi au conturile deschise.

� Exemplarul nr. 2 al ordinului de plata salarii multiplu

document justificativ pentru inregistrarea operatiunilor in cont

extrasul de cont eliberat de unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului. Raspunderea pentru 

situatiile in care datele inscrise in cele doua exemplare ale ordinului de plata salarii multiplu 

(OPTM) intocmit pe suport hartie sun

� Unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului are raspunderea preluarii informatiilor

plata salarii multiplu (OPTM) in format electronic in conformitate cu exemplarul nr. 1 depus de 

catre unitatea de invatamant.

� Elementele din formularul „Ordin de plata salarii multiplu (OPTM)“

• in rubrica „NUMAR“

platitor, care cuprinde maximum 10 caractere alfanumerice, ast

completate in mod obligatoriu cu „OPTM“, iar caracterele 5

atribuie de platitor;

• in rubrica „DATA“ se inscrie data ordinului de plata salarii multiplu (OPTM) care coincide 

cu data debitarii contului plat

5 februarie 2014 se inscrie „05.02.2014“;

• in rubrica „PLATITI“

coloana „Suma“ din formular, in cifre; cifrele se a

� Unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului accepta spre decontare si proceseaza in sistem 

informatic numai ordinele de plata salarii multiple (OPTM) care au cod de bare valid

toate informatiile necesare decontarii platii.

� Ordinele de plata salarii multiple (OPTM) care nu sunt completate cu respectarea prevederilor 

prezentelor norme metodologice si nu contin un cod de bare valid se restituie platitorilor de catre 

unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

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

 

Cum se utilizeaza si completeaza ordinul de plata salarii multiplu

In Monitorul Oficial nr. 91 din 5 februarie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 136/2014 al ministrului Finantelor Publice pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea si 

completarea ordinului de plata salarii multiplu (OPTM).

 

Ordin de plata salarii multiplu (OPTM)“ este un instrument de plata

utilizat ca varianta alternativa la ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobat prin 

nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea si 

completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), de catre unitatile de invatamant 

prevazute la art. 1 din Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si s

ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 

4.576/230/2.445/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal in 

invatamantul preuniversitar de stat, cu modificarile ulterioare, denumite in continuare unitati de 

invatamant, in relatia cu unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru efectuarea de plati din 

conturile de cheltuieli bugetare aferente titlului „Cheltuieli de personal“. 

Ordin de plata salarii multiplu (OPTM)“ se genereaza cu ajutorul aplicatiei 

Ordinul de plata salarii multiplu (OPTM) se completeaza de unitatile de invatamant in doua 

, din care exemplarul nr. 2 ramane la unitatea de invatamant, iar exemplarul nr. 1 se 

pune la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care acestea isi au conturile deschise.

Exemplarul nr. 2 al ordinului de plata salarii multiplu (OPTM) retinut de platitor constituie 

document justificativ pentru inregistrarea operatiunilor in contabilitate, numai impreuna cu 

extrasul de cont eliberat de unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului. Raspunderea pentru 

situatiile in care datele inscrise in cele doua exemplare ale ordinului de plata salarii multiplu 

(OPTM) intocmit pe suport hartie sunt diferite revine exclusiv unitatii de invatamant.

Unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului are raspunderea preluarii informatiilor

plata salarii multiplu (OPTM) in format electronic in conformitate cu exemplarul nr. 1 depus de 

atea de invatamant. 

Elementele din formularul „Ordin de plata salarii multiplu (OPTM)“ se completeaza astfel:

rubrica „NUMAR“ se inscrie numarul ordinului de plata multiplu atribuit de catre 

platitor, care cuprinde maximum 10 caractere alfanumerice, astfel: caracterele 1

completate in mod obligatoriu cu „OPTM“, iar caracterele 5–10 sunt alfanumerice si se 

atribuie de platitor; 

se inscrie data ordinului de plata salarii multiplu (OPTM) care coincide 

cu data debitarii contului platitorului (zi/luna/an); exemplu: pentru data debitarii contului 

5 februarie 2014 se inscrie „05.02.2014“; 

rubrica „PLATITI“ se inscrie suma totala de plata reprezentand totalul sumelor din 

coloana „Suma“ din formular, in cifre; cifrele se aliniaza de la dreapta la stanga.

Unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului accepta spre decontare si proceseaza in sistem 

ordinele de plata salarii multiple (OPTM) care au cod de bare valid

toate informatiile necesare decontarii platii. 

Ordinele de plata salarii multiple (OPTM) care nu sunt completate cu respectarea prevederilor 

metodologice si nu contin un cod de bare valid se restituie platitorilor de catre 

unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului. 
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Cum se utilizeaza si completeaza ordinul de plata salarii multiplu 

In Monitorul Oficial nr. 91 din 5 februarie 2014 a fost publicat 

al ministrului Finantelor Publice pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea si 

completarea ordinului de plata salarii multiplu (OPTM). 

instrument de plata care poate fi 

utilizat ca varianta alternativa la ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobat prin 

nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea si 

, de catre unitatile de invatamant 

prevazute la art. 1 din Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, al 

ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 

4.576/230/2.445/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal in 

denumite in continuare unitati de 

invatamant, in relatia cu unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru efectuarea de plati din 

“ se genereaza cu ajutorul aplicatiei 

se completeaza de unitatile de invatamant in doua 

, din care exemplarul nr. 2 ramane la unitatea de invatamant, iar exemplarul nr. 1 se 

pune la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care acestea isi au conturile deschise. 

(OPTM) retinut de platitor constituie 

abilitate, numai impreuna cu 

extrasul de cont eliberat de unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului. Raspunderea pentru 

situatiile in care datele inscrise in cele doua exemplare ale ordinului de plata salarii multiplu 

t diferite revine exclusiv unitatii de invatamant. 

Unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului are raspunderea preluarii informatiilor din ordinul de 

plata salarii multiplu (OPTM) in format electronic in conformitate cu exemplarul nr. 1 depus de 

se completeaza astfel: 

se inscrie numarul ordinului de plata multiplu atribuit de catre 

fel: caracterele 1–4 sunt 

10 sunt alfanumerice si se 

se inscrie data ordinului de plata salarii multiplu (OPTM) care coincide 

itorului (zi/luna/an); exemplu: pentru data debitarii contului 

se inscrie suma totala de plata reprezentand totalul sumelor din 

dreapta la stanga. 

Unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului accepta spre decontare si proceseaza in sistem 

ordinele de plata salarii multiple (OPTM) care au cod de bare valid, ce contin 

Ordinele de plata salarii multiple (OPTM) care nu sunt completate cu respectarea prevederilor 

metodologice si nu contin un cod de bare valid se restituie platitorilor de catre 
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Care sunt conitiile de organizare a taberelor in sistemul de  

invatamant preuniversitar 

In Monitorul Oficial nr. 99 din 7 februarie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 3060/2014 al ministrului Educatiei Nationale privind 

aprobarea Conditiilor de organizare a taberelor, excursiilor, 

expeditiilor si a altor activitati de timp liber in sistemul de 

invatamant preuniversitar. 

Principalele prevederi 

� Cadrele didactice si/sau unitatile de invatamant preuniversitar care organizeaza tabere, 

excursii, expeditii si alte activitati de timp liber au obligatia sa ia toate masurile in vederea 

asigurarii conditiilor de siguranta ale elevilor pe durata activitatii respective. 

� Elevii participanti la tabere, excursii, expeditii si alte activitati de timp liber si 

parintii/reprezentantii legali ai acestora vor respecta obligatiile prevazute in anexa nr. 3. 

� Anterior constituirii grupului de elevi si cadre didactice/parinti participanti, cadrul didactic 

organizator trebuie sa prezinte grupului urmatoarele informatii: 

• scopul si programul activitatii; 

• localitatea de destinatie; 

• durata activitatii, ziua, ora si locul plecarii, precum si ziua, ora si locul sosirii; 

• operatorul economic/furnizorul serviciilor de transport, cazare, masa (dupa caz); 

• mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate, caracteristicile si categoria 

acestuia/acestora; 

• distanta si durata de mers de la punctul de plecare pana la locul in care se afla 

situata unitatea de cazare (in cazul in care transportul se face cu autocarul), daca 

locul este usor accesibil, daca sunt probleme in ceea ce priveste drumul de acces; 

• adresa unitatii de primire (amplasarea unitatii/unitatilor de cazare, modalitatile 

de ajungere la acestea); dotarile suplimentare din incinta unitatii de cazare (de 

exemplu: piscine, terenuri de fotbal sau de tenis, mese de ping-pong etc.); 

conditiile de cazare si numarul locurilor de cazare autorizate, serviciile de masa 

oferite si categoria de clasificare a unitatilor de alimentatie; 

• documente privind costul excursiei/taberei/expeditiei etc.; 

• numarul de participanti vizat: elevi si adulti, cu respectarea regulii: un cadru 

didactic la cel mult 10 elevi; 

• activitati care presupun un anume grad de dificultate/risc; 

• regulamentul taberei/excursiei. 

� Inainte de plecarea in tabara/excursie/expeditie, cadrul didactic organizator va solicita 

membrilor grupului, precum si cadrelor didactice insotitoare: 

• semnaturile tuturor membrilor grupului de luare la cunostinta a prevederilor 

regulamentului taberei/excursiei/expeditiei etc.; 

• adeverintele medicale eliberate de medicul de familie/medicul scolar, care sa 

ateste faptul ca starea de sanatate ii permite sa participe fara riscuri la activitatile 

propuse; 

• acordul parintilor/tutorilor legali conform anexei nr. 4, in functie de specificul 

deplasarii, semnat de catre parinti/tutorii legali si copii. 

� In momentul in care sunt indeplinite conditiile de mai sus, cadrul didactic organizator al 

activitatii poate instiinta, in scris, comisariatul judetean pentru protectia consumatorilor 

din judetul unde are loc tabara/excursia despre sosirea grupului de elevi si adulti, data la 

care soseste, perioada de sedere. 
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Autorizarea operatorilor economici pentru desfasurarea activitatii de 

transport public de pasageri 

In Monitorul Oficial nr. 90 din 5 februarie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 37/2014 al ministrului Transporturilor privind 

autorizarea operatorilor economici pentru desfasurarea activitatii 

de transport public de pasageri si/sau de marfuri pe cai navigabile 

interioare. 

Principalele prevederi 

� Transporturile publice de pasageri si/sau de marfuri pe caile navigabile interioare ale 

Romaniei pot fi efectuate numai de operatori economici autorizati in acest sens, persoane 

juridice sau fizice romane care, potrivit legii, pot desfasura activitati economice sub codul 

CAEN 5030 – Transport de pasageri pe cai navigabile interioare si/sau codul CAEN 5040 – 

Transport de marfa pe cai navigabile interioare si care detin capacitatile si competentele 

necesare desfasurarii acestora. 

� Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Navala Romana, autorizeaza operatorii 

economici, la cererea acestora, pentru desfasurarea transporturilor publice de pasageri 

si/sau de marfuri pe cai navigabile interioare si emite autorizatia pentru desfasurarea 

activitatii de transport public de pasageri si/sau de marfuri pe cai navigabile interioare. 

Instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru actiunile din 

Programul de promovare a exportului 

In Monitorul Oficial nr. 94 din 6 februarie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 2506/2013 al ministrului Economiei privind instituirea 

schemelor de ajutor de minimis pentru actiunile din Programul de 

promovare a exportului. 

Principalele prevederi 

� Se aproba instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru actiunile din Programul de 

promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei, cu acordul Consiliului de 

export, privind participarea operatorilor economici sub pavilion national la targuri si 

expozitii internationale in strainatate, organizarea de misiuni economice si evenimente 

promotionale in strainatate si realizarea de studii de piata si pe produse, inclusiv pentru 

obiective complexe, in primul semestru al anului 2014. 

� Prezenta procedura instituie o schema de ajutor de minimis, denumita „Participarea 

operatorilor economici, sub pavilion national, la targuri si expozitii internationale in 

strainatate“. 

� Acordarea ajutoarelor de minimis in cadrul acestei scheme se va face numai cu 

respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate de Regulamentul (CE) nr. 

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

tratat ajutoarelor de minimis. 

� Scopul prezentei scheme este de a sustine operatorii economici in promovarea ofertei de 

export pe pietele externe prin participarea, sub pavilion national, la targuri si expozitii 

internationale. 
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Guvernul a adoptat OUG pentru luarea unor masuri de implementare 

necesare aplicarii Codului de procedura penala 

In Monitorul Oficial nr. 98 din 7 februarie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 3/2014 pentru luarea unor masuri de implementare 

necesare aplicarii Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura 

penala si pentru implementarea altor acte normative. 

Principalele prevederi 

Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara se modifica si se completeaza dupa 

cum urmeaza: 

� Completele de 5 judecatori judeca apelurile impotriva hotararilor pronuntate in prima 

instanta de Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitiei, solutioneaza contestatiile 

impotriva incheierilor pronuntate in cursul judecatii in prima instanta de Sectia penala a 

Inaltei Curti de Casatie si Justitiei, solutioneaza cauzele in materie disciplinara potrivit 

legii si alte cauze date in competenta lor prin lege.“ 

� Contestatiile impotriva hotararilor pronuntate in cursul judecatii in materie penala in 

prima instanta de judecatorii si tribunale se solutioneaza in complet format dintr-un 

judecator. 

Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala se modifica si se completeaza 

dupa cum urmeaza: 

� Este competent sa efectueze ori, dupa caz, sa conduca si sa supravegheze urmarirea 

penala procurorul de la parchetul corespunzator instantei care, potrivit legii, judeca in 

prima instanta cauza cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel. 

� Impotriva incheierilor prin care instanta dispune, in prima instanta, asupra masurilor 

preventive inculpatul si procurorul pot formula contestatie, in termen de 48 de ore de la 

pronuntare sau, dupa caz, de la comunicare. Contestatia se depune la instanta care a 

pronuntat incheierea atacata si se inainteaza, impreuna cu dosarul cauzei, instantei 

ierarhic superioare, in termen de 48 de ore de la inregistrare. 

� Incheierile prin care Inalta Curte de Casatie si Justitie dispune in prima instanta asupra 

masurilor preventive pot fi contestate la completul competent de la Inalta Curte de 

Casatie si Justitie. 

� Actiunea penala se pune in miscare de procuror, prin ordonanta, in cursul urmaririi 

penale, cand acesta constata ca exista probe din care rezulta ca o persoana a savarsit o 

infractiune si nu exista vreunul dintre cazurile de impiedicare prevazute la art. 16 alin. (1). 

� Calea de atac a contestatiei se poate exercita numai atunci cand legea o prevede expres, 

prevederile prezentului articol fiind aplicabile cand legea nu prevede altfel. 

� Pot face contestatie procurorul si subiectii procesuali la care hotararea atacata se 

refera, precum si persoanele ale caror interese legitime au fost vatamate prin aceasta, in 

termen de 3 zile, care curge de la pronuntare pentru procuror si de la comunicare pentru 

celelalte persoane, dispozitiile art. 411 alin. (1) aplicandu-se in mod corespunzator. 

� Contestatia se depune la judecatorul de drepturi si libertati, judecatorul de camera 

preliminara sau, dupa caz, la instanta care a pronuntat hotararea care se ataca si se 

motiveaza pana la termenul stabilit pentru solutionare, dispozitiile art. 415 aplicandu-se 

in mod corespunzator. 
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Sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala 

In Monitorul Oficial nr. 96 din 7 februarie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a 

unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice. 

Principalele prevederi 

� Pentru asigurarea climatului de ordine si liniste publica necesar desfasurarii normale a 

activitatii economice si social-culturale si promovarea unor relatii civilizate in viata cotidiana, 

cetatenii sunt obligati sa aiba un comportament civic, moral si responsabil, in spiritul legilor 

tarii si al normelor de convietuire sociala. 

� Constituie contraventie savarsirea oricareia dintre urmatoarele fapte, daca nu sunt comise 

in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni: 

• savarsirea in public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii 

jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta impotriva persoanelor sau bunurilor 

acestora, de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa provoace indignarea 

cetatenilor ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora sau a institutiilor publice; 

• constituirea unui grup format din trei sau mai multe persoane, in scopul de a savarsi 

actiuni ilicite, contrare ordinii si linistii publice si normelor de convietuire sociala, precum 

si actele de incurajare sau sprijinire, sub orice forma, a unor astfel de grupuri de 

persoane, care incita la dezordine sociala; 

• apelarea, in mod repetat, la mila publicului, de catre o persoana apta de munca, precum 

si determinarea unei persoane la savarsirea unor astfel de fapte; 

• aruncarea asupra unei persoane, constructii sau asupra unui mijloc de transport cu 

obiecte de orice fel, cu substante inflamante, iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, 

corosive sau care murdaresc, daca nu s-au produs vatamari ale integritatii corporale sau 

sanatatii, ori pagube materiale; 

• organizarea, ingaduirea sau participarea la jocuri de noroc – altele decat cele autorizate 

potrivit legii – de natura sa lezeze bunele moravuri; 

• atragerea de persoane, sub orice forma, savarsita in localuri, parcuri, pe strazi sau in alte 

locuri publice in vederea practicarii de raporturi sexuale cu acestea spre a obtine foloase 

materiale, precum si indemnul sau determinarea, in acelasi scop, a unei persoane la 

savarsirea unor astfel de fapte; 

• acceptarea sau tolerarea practicarii faptelor prevazute anterior in hoteluri, moteluri, 

campinguri, baruri, restaurante, cluburi, pensiuni, discoteci sau in anexele acestora de 

catre patronii sau administratorii ori conducatorii localurilor respective; 

• comercializarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a arbaletelor, 

arcurilor pentru tir, pescuit sau vanatoare in alte locuri decat in magazinele autorizate sa 

efectueze operatiuni cu arme de foc si munitii; 

• vanzarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a arbaletelor, arcurilor 

pentru tir, pescuit sau vanatoare persoanelor care nu au implinit varsta de 18 ani, 

persoanelor care au savarsit acte de violenta mentionate in cazierul judiciar, precum si 

persoanelor care sufera de boli neuropsihice mentionate in certificatul de sanatate 

eliberat de policlinica teritoriala. 
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  Au fost aduse modificari Regulamentului de organizare si functionare a 

Consiliului Superior al Magistraturii 

In Monitorul Oficial nr. 95 din 6 februarie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 130/2014 a Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii pentru modificarea si completarea Regulamentului 

de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, 

aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 326/2005. 

Principalele prevederi 

� Consiliul se intruneste in Plen si in sectii ori de cate ori este necesar, la convocarea 

presedintelui, a vicepresedintelui sau a majoritatii membrilor Plenului ori, dupa caz, ai 

sectiilor. 

� Ordinea de zi a lucrarilor Plenului, precum si a fiecarei sectii se aproba de catre Plen, 

respectiv de catre sectii, la propunerea presedintelui sau, dupa caz, a vicepresedintelui 

Consiliului. 

� Proiectul ordinii de zi se publica, cu 3 zile inainte, pe pagina de internet a Consiliului; in 

proiect nu se includ cererile privind incuviintarea perchezitiei, retinerii, arestarii preventive 

sau arestului la domiciliu cu privire la judecatori, procurori ori magistrati-asistenti. 

Proiectul ordinii de zi poate fi modificat de catre Plen sau, dupa caz, de catre sectii, pana la 

inceperea sedintei. 

� Lucrarile Plenului si sectiilor Consiliului sunt, de regula, publice. Plenul sau sectiile 

hotaraste/hotarasc, cu majoritate de voturi, situatiile in care sedintele nu sunt publice. 

Sedintele sectiilor in care se solutioneaza cererile privind incuviintarea perchezitiei, 

retinerii, arestarii preventive sau arestului la domiciliu cu privire la judecatori, procurori ori 

magistrati-asistenti, precum si cele in care se solutioneaza sesizarile referitoare la buna 

reputatie a judecatorilor si procurorilor nu sunt publice. 

� Hotararile Consiliului, in Plen si in sectii, se iau prin vot direct si secret si se motiveaza. 

Hotararile Plenului privind cariera si drepturile judecatorilor si procurorilor se publica pe 

pagina de internet a Consiliului, in termen de 10 zile de la redactare. 

� In situatiile in care sectiile indeplinesc rolul de instanta de judecata in domeniul 

raspunderii disciplinare, la solutionarea sesizarilor referitoare la buna reputatie a 

judecatorilor si procurorilor si a cererilor privind incuviintarea perchezitiei, retinerii, 

arestarii preventive sau arestului la domiciliu cu privire la judecatori, procurori ori 

magistrati-asistenti, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, procurorul general al 

Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si ministrul justitiei nu au drept 

de vot. 

� Hotararile adoptate in Plen sau in sectii se redacteaza, de regula, de catre persoana 

insarcinata cu asigurarea lucrarilor de secretariat, in termen de 30 de zile de la pronuntare; 

hotararile pot fi repartizate spre redactare si unor persoane din cadrul compartimentului 

care a intocmit lucrarea ce a stat la baza hotararii. 

� Hotararile sectiilor prin care au fost solutionate cererile de avizare a perchezitiei, 

retinerii, arestarii preventive sau arestului la domiciliu se redacteaza de Biroul grefa 

sectiilor in ziua in care au fost adoptate. 
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  Regulamentul privind transferul si detasarea judecatorilor si 

procurorilor a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 90 din 5 februarie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 129/2014 a Plenului CSM pentru modificarea 

Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si 

procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si 

procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea 

judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de 

judecator. 

 

Principalele prevederi 

� In scopul informarii judecatorilor si procurorilor care intentioneaza sa formuleze cereri de 

transfer, se publica, de regula, in prima zi lucratoare a fiecarei luni, pe pagina de internet a 

Consiliului Superior al Magistraturii, lista posturilor vacante de executie de la toate 

instantele si parchetele, precum si a posturilor care urmeaza a se vacanta. 

� Posturile vacante de conducere de presedinte si vicepresedinte la curtile de apel, 

tribunale, tribunale specializate si judecatorii, de procuror general al parchetului de pe 

langa curtea de apel, prim-procuror al parchetului de pe langa tribunal, prim-procuror al 

parchetului de pe langa tribunalul pentru minori si familie sau prim-procuror al parchetului 

de pe langa judecatorie si de adjuncti ai acestora, precum si cele prevazute la art. 53–55 

din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu 

modificarile ulterioare, nu se ocupa prin transfer, ci potrivit procedurilor speciale stabilite 

prin lege si regulament. 

� Prin posturi ce urmeaza a se vacanta se intelege acele posturi cu privire la care s-a decis, 

anterior publicarii listei mentionate la alin. (1) sau cel tarziu la data publicarii acesteia, 

promovarea la Inalta Curte de Casatie si Justitie, promovarea la instantele si parchetele 

superioare, transferul, numirea judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in 

functia de judecator ori eliberarea din functie. 

� Cererile de transfer se analizeaza ori de cate ori este necesar de catre sectia 

corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii. 

� Cererile de transfer se depun la Consiliul Superior al Magistraturii cel mai tarziu in 

termen de 5 zile de la data publicarii listei. 

� Cererea de transfer va contine informatii privind specializarea judecatorului si 

disponibilitatea asumata a acestuia de a activa la instanta la care solicita transferul, in 

oricare dintre sectiile/completele la care cerintele acestei instante o impun. 

� Directia resurse umane si organizare din cadrul aparatului propriu al CSM intocmeste, in 

termen util, un referat in care prezinta datele relevante privind cariera de judecator sau 

procuror a solicitantului, motivele pe care se intemeiaza cererea, situatia posturilor 

ocupate, a posturilor vacante, a celor care urmeaza a se vacanta si a posturilor temporar 

vacante la instanta ori la parchetul de la care se solicita transferul, precum si la instanta 

sau parchetul la care se solicita transferul, numarul cererilor de transfer formulate anterior 

si motivele respingerii acestora, data inregistrarii primei cereri de transfer, precum si 

mentiunea daca pentru postul vizat s-au formulat cereri de numire a judecatorilor in 

functia de procuror si a procurorilor in functia de judecator. Referatul va cuprinde, 

obligatoriu, datele statistice din anul precedent privind volumul de activitate si incarcatura 

efectiva pe judecator ori procuror, inclusiv incarcatura pe schema, la instantele, respectiv 

parchetele implicate in procedura de transfer, raportate la media pe tara. 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  

� Propunere legislativa pentru amnistierea unor infractiuni si gratierea unor pedepse  

 

� Propunere legislativa pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011  

 

� Propunere legislativa privind organizarea activitatii de lobby  

 

 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi  

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind libera 

circulatie a cetatenilor romani in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare  

 

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

drepturilor persoanelor cu handicap  

 

 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2003 privind 

transparenta decizionala in administratia publica 

 

� Proiect de lege pentu modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 

 

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si 

desfasurarea referendumului 

 

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

alegerilor pentru Parlamentul European 
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  Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege si propuneri legislative primite pentru dezbatere 

si adoptare 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.G. nr. 8/2013 privind 

reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si ale art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 10.12.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 05.02.2014 

 

� Propunere legislativa privind modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informatiile de interes public 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 04.10.2014 

- termen pentru depunerea raportului: 10.02.2014 

 

� Propunere legislativa privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 05.02.2014 

- termen pentru depunerea raportului: 11.02.2014 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 155/2010 – Legea Politiei 

Locale 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 04.02.2014 

- termen pentru depunerea raportului: 11.02.2014 
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Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. C31 din 1 februarie 2014 a fost publicata ultima publicatie CJUE.  

 
 

 

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.  

 
 

� Directia Generala Dezvoltare si Cooperare > post vacant: director (gradul AD 14). Anuntul este 

publicat in Jurnalul Oficial nr. C35A din 6 februarie 2014. 
 

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

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

si sa urmati instructiunile mentionate la aceasta adresa privind diferitele etape ale procedurii. 

Pentru a va finaliza candidatura, va trebui sa incarcati un CV in format WORD sau PDF si sa completati 

online o scrisoare de intentie (de maximum 8.000 de caractere). Atat CV-ul, cat si scrisoarea trebuie 

redactate in engleza, franceza sau germana 
 

Data-limita pentru inscriere este 6 martie 2014. Inscrierea online nu va mai fi posibila dupa ora 12:00 

(dupa-amiaza), ora Bruxelles-ului. 

 

 

Jurisprudenta europeana 
 

 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Ratificarea Conventiei privind munca decenta pentru personalul casnic a fost aprobata 

 

In Jurnalul Oficial nr. L32 din 1 februarie 2014 a fost publicata Decizia Consiliului din 28 ianuarie 2014 de 

autorizare a ratificarii de catre statele membre, in interesul Uniunii Europene, a Conventiei din 2011 a 

Organizatiei Internationale a Muncii privind munca decenta pentru personalul casnic. 

Statele membre sunt autorizate sa ratifice Conventia din 2011 in ceea ce priveste partile care intra in sfera de 

competenta conferita Uniunii prin tratate. 

 

Curtea de Justitie a doptat un nou regulament aditional la regulamentul de procedura  

In Jurnalul Oficial nr. L32 din 1 februarie 2014 a fost publicat Regulamentul aditional la Regulamentul de 

procedura al Curtii de Justitie, publicat in Jurnalul Oficial nr. L 265 din 29 septembrie 2012. 

In urma desemnarii, de catre mai multe state membre, a unor noi autoritati insarcinate sa solutioneze 

chestiunile avute in vedere la articolele 2, 4 si 6 din regulamentul aditional si a aderarii la UE a Bulgariei si a 

României, la 1 ianuarie 2007, si a Croatiei, la 1 iulie 2013, este, pe de alta parte, necesara actualizarea listelor 

prevazute de cele trei anexe la regulamentul aditional. 
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Regulamentul Legii privind 

va fi modificat
 

Ministerului 

a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 

254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de 

dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

In primul titlu al proiectului de hotarare sunt prezentate

aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse 

de organele judiciare in cursul procesului penal, fiind definit totodata si intelesul unor termeni sau 

expresii. 

 

In cuprinsul Titlului II al proiectului de hota

supraveghere a privarii de libertate si a personalului administratiei penitenciare in legatura cu sprijinul 

necesar Biroului judecatorului de supraveghere vor fi stabilite prin Regulamentul de

activitatii judecatorului de supraveghere a privarii de libertate ce urmeaza a fi adoptat de Consiliul 

Superior al Magistraturii. 

  

Titlul III al proiectului este dedicat, prin intermediul a 10 capitole, reglementarii executarii pedepselor 

privative de libertate dispuse in cazul majorilor.

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

asteptate pe adresa de e-mail: dean@just.ro

MFP stabileste masuri de punere in aplicare a Regulamentului UE 

Ministerul 

ordonanta de urgenta a Guvernului privind stabilirea unor masuri de punere 

in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European si 

al Consiliului privind vanzarea in lipsa si anumi

riscul de credit

Proiectul stabileste sanctiuni in cazul nerespectarii prevederilor Regulamentului:

a) avertisment scris; 

b) amenda in cuantum reprezentand 1% pana la 20% din valoarea tranzactiei, in cazurile in care aceasta 

nu a fost notificata potrivit prevederilor Regulamentului 

oricaror restrictii ori conditii prevazute in acesta sau cu nerespectarea limitarilor, interdictiilor, 

suspendarilor sau masurilor dispuse de BNR;

c) amenda de la 1.000 lei la 2.500.000 lei, in alte cazuri dec

 

Totodata, proiectul contine prevederi aplicabile faptei oricarei persoane care obstructioneaza in orice 

mod exercitarea de BNR a atributiilor si prerogativelor conferite acesteia, care constituie infractiune si se 

sanctioneaza cu inchisoarea de la 1 la 3 ani

 

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

asteptate pe adresa de e-mail: publicinfo@mfinante.ro

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

 

Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica

Regulamentul Legii privind executarea pedepselor 

va fi modificat  

Ministerului Justitiei a publicat pe data de 3 februarie un proiect de hotarare 

a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 

254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de 

dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal. 

de hotarare sunt prezentate scopul reglementarii, respectiv 

Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse 

de organele judiciare in cursul procesului penal, fiind definit totodata si intelesul unor termeni sau 

al proiectului de hotarare s-a prevazut ca atributiile judecatorului de 

supraveghere a privarii de libertate si a personalului administratiei penitenciare in legatura cu sprijinul 

necesar Biroului judecatorului de supraveghere vor fi stabilite prin Regulamentul de

activitatii judecatorului de supraveghere a privarii de libertate ce urmeaza a fi adoptat de Consiliul 

al proiectului este dedicat, prin intermediul a 10 capitole, reglementarii executarii pedepselor 

ertate dispuse in cazul majorilor.  

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

dean@just.ro, in 10 zile de la publicare. 

MFP stabileste masuri de punere in aplicare a Regulamentului UE 

privind vanzarea in lipsa  

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe data de 4 februarie un proiect de 

ordonanta de urgenta a Guvernului privind stabilirea unor masuri de punere 

in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European si 

al Consiliului privind vanzarea in lipsa si anumite aspecte ale swapurilor pe 

riscul de credit. 

stabileste sanctiuni in cazul nerespectarii prevederilor Regulamentului: 

b) amenda in cuantum reprezentand 1% pana la 20% din valoarea tranzactiei, in cazurile in care aceasta 

nu a fost notificata potrivit prevederilor Regulamentului sau daca tranzactia s-a realizat cu incalcarea 

oricaror restrictii ori conditii prevazute in acesta sau cu nerespectarea limitarilor, interdictiilor, 

suspendarilor sau masurilor dispuse de BNR; 

c) amenda de la 1.000 lei la 2.500.000 lei, in alte cazuri decat cele prevazute la lit. b).

Totodata, proiectul contine prevederi aplicabile faptei oricarei persoane care obstructioneaza in orice 

mod exercitarea de BNR a atributiilor si prerogativelor conferite acesteia, care constituie infractiune si se 

a cu inchisoarea de la 1 la 3 ani. 

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

publicinfo@mfinante.ro, in 10 zile de la publicare. 

juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

executarea pedepselor 

Justitiei a publicat pe data de 3 februarie un proiect de hotarare 

a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 

254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate 

, respectiv modul de 

Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse 

de organele judiciare in cursul procesului penal, fiind definit totodata si intelesul unor termeni sau 

a prevazut ca atributiile judecatorului de 

supraveghere a privarii de libertate si a personalului administratiei penitenciare in legatura cu sprijinul 

necesar Biroului judecatorului de supraveghere vor fi stabilite prin Regulamentul de organizare a 

activitatii judecatorului de supraveghere a privarii de libertate ce urmeaza a fi adoptat de Consiliul 

al proiectului este dedicat, prin intermediul a 10 capitole, reglementarii executarii pedepselor 

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

MFP stabileste masuri de punere in aplicare a Regulamentului UE  

Publice a publicat pe data de 4 februarie un proiect de 

ordonanta de urgenta a Guvernului privind stabilirea unor masuri de punere 

in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European si 

te aspecte ale swapurilor pe 

 

b) amenda in cuantum reprezentand 1% pana la 20% din valoarea tranzactiei, in cazurile in care aceasta 

a realizat cu incalcarea 

oricaror restrictii ori conditii prevazute in acesta sau cu nerespectarea limitarilor, interdictiilor, 

at cele prevazute la lit. b). 

Totodata, proiectul contine prevederi aplicabile faptei oricarei persoane care obstructioneaza in orice 

mod exercitarea de BNR a atributiilor si prerogativelor conferite acesteia, care constituie infractiune si se 

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



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Cautare simplificata si filtrare in lista de rezultate

Exemplu de cautare: Vreti sa gasiti 

institutiile de credit a contributiilor anuale, anuale majorate si speciale la Fondul de garantare a

in sistemul bancar. Cea mai rapida modalitate de identificare a acestui document in Legalis 2.0 este cautarea 

in linia simplificata a citarii prescurtate 

documentului corect din lista de rezultate. 

���� Lista de rezultate: 

• Emitenti diferiti: cautarea exemplificata mai sus va duce la afisarea unei liste de 5 rezultate continand 

atat versiuni din Monitorul Oficial al 

LaZi. In aceasta din urma sectiune vom regasi doua acte: Regulamentul nr. 2/2004 emis de BNR (

vigoare la data curenta) si Regulamentul nr. 2/2004 emis de 

sistemul bancar (act abrogat

����  Filtrare suplimentara: 

• Economisiti timp: selectati direct sectiunea de 

a vedea doar actele consolidate si filtrati dupa data pentru a vedea intotdeauna cel mai recent act 

modificat. 

Nu de putine ori un act de acelasi tip si cu acelasi numar este emis de mai multe autoritati sau 

institutii din Romania. In aceasta editie a Tutorialului Legalis 2.0 va prezentam un caz practic de 

cautare si selectare a unui act cu acelasi tip, numar si an
 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

 

Tutoriale Legalis 2.0 

Cautare simplificata si filtrare in lista de rezultate 

: Vreti sa gasiti Regulamentul nr. 2/2004 privind stabilirea, declararea si plata de catre 

contributiilor anuale, anuale majorate si speciale la Fondul de garantare a

in sistemul bancar. Cea mai rapida modalitate de identificare a acestui document in Legalis 2.0 este cautarea 

in linia simplificata a citarii prescurtate Regulament 2/2004. Mai jos, explicatii despre selectarea 

documentului corect din lista de rezultate.  

cautarea exemplificata mai sus va duce la afisarea unei liste de 5 rezultate continand 

atat versiuni din Monitorul Oficial al Romaniei, cat si versiuni consolidate din sectiunea de Legislatie 

LaZi. In aceasta din urma sectiune vom regasi doua acte: Regulamentul nr. 2/2004 emis de BNR (

si Regulamentul nr. 2/2004 emis de Fondul de garantare a depozitel

act abrogat)  

: selectati direct sectiunea de Legislatie actualizata - La Zi din panoul din stanga, pentru 

a vedea doar actele consolidate si filtrati dupa data pentru a vedea intotdeauna cel mai recent act 

Nu de putine ori un act de acelasi tip si cu acelasi numar este emis de mai multe autoritati sau 

institutii din Romania. In aceasta editie a Tutorialului Legalis 2.0 va prezentam un caz practic de 

cautare si selectare a unui act cu acelasi tip, numar si an, apartinand unor emitenti diferiti. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

 

privind stabilirea, declararea si plata de catre 

contributiilor anuale, anuale majorate si speciale la Fondul de garantare a depozitelor 

in sistemul bancar. Cea mai rapida modalitate de identificare a acestui document in Legalis 2.0 este cautarea 

. Mai jos, explicatii despre selectarea 

cautarea exemplificata mai sus va duce la afisarea unei liste de 5 rezultate continand 

Romaniei, cat si versiuni consolidate din sectiunea de Legislatie – 

LaZi. In aceasta din urma sectiune vom regasi doua acte: Regulamentul nr. 2/2004 emis de BNR (in 

Fondul de garantare a depozitelor in 

din panoul din stanga, pentru 

a vedea doar actele consolidate si filtrati dupa data pentru a vedea intotdeauna cel mai recent act 

Nu de putine ori un act de acelasi tip si cu acelasi numar este emis de mai multe autoritati sau 

institutii din Romania. In aceasta editie a Tutorialului Legalis 2.0 va prezentam un caz practic de 

, apartinand unor emitenti diferiti.  
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Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic si nici 
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reprezinta un instrument de lucru in care este realizata o 

nu constituie asistenta juridica in sensul 

514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea 

profesiei de avocat, completata de Statutul profesiei de avocat.  


