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proiect. 
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legislative de ultima ora, fara a mai fi nevoiti sa apeleze la  

un specialist. 
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In Monitorul Oficial nr. 132 din 24 februarie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 3136/2014 al ministrului Educatiei Nationale privind 

organizarea, functionarea, admiterea si calendarul admiterii in 

invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani. 

Principalele prevederi 

� Invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, reglementat prin prezenta 

metodologie, denumit in continuare invatamant profesional cu durata de 3 ani, are 

urmatoarele obiective: 

• dezvoltarea competentelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificari 

profesionale de nivel 3 al Cadrului national al calificarilor corespunzator nivelului de 

referinta 3 al Cadrului european al calificarilor; 

• dezvoltarea competentelor profesionale ale elevilor preponderent in cadrul 

stagiilor de pregatire practica organizate la operatori economici. 

� Invatamantul profesional cu durata de 3 ani este organizat dupa clasa a VIII-a, ca parte a 

invatamantului secundar superior. 

� Invatamantul profesional cu durata de 3 ani este organizat ca invatamant cu frecventa, 

cursuri de zi. 

� Invatamantul profesional cu durata de 3 ani, reglementat prin prezenta metodologie, 

poate fi desfasurat si in limbile minoritatilor nationale. 

� Pot opta pentru inscrierea in invatamantul profesional si elevii din invatamantul special 

care finalizeaza invatamantul secundar inferior, cu respectarea reglementarilor in 

vigoare. 

� Invatamantul profesional cu durata de 3 ani se finalizeaza cu examen de certificare a 

calificarii profesionale. 

� Formarea profesionala initiala prin invatamantul profesional cu durata de 3 ani consta 

in: 

• pregatire profesionala de baza intr-un domeniu de formare profesionala, pe 

parcursul primului an de invatamant profesional; 

• pregatire profesionala generala si de specialitate, specifica unei calificari 

profesionale, pe parcursul celui de-al doilea si al treilea an de invatamant 

profesional. 

� Efectivul de elevi al unei formatiuni de studiu pentru invatamantul profesional cu durata 

de 3 ani respecta prevederile legale in vigoare. 

� O formatiune de studiu se poate organiza cu elevi de la una sau maximum doua calificari 

profesionale din acelasi domeniu de pregatire profesionala. 

� In cazuri exceptionale, si numai cu aprobarea Ministerului Educatiei Nationale, se poate 

organiza o formatiune de studiu si pentru doua calificari profesionale din domenii de 

pregatire profesionala diferite. 

� Elevii din invatamantul profesional cu durata de 3 ani beneficiaza de sustinere 

financiara, in conformitate cu prevederile legale, prin Programul national de protectie 

sociala „Bursa profesionala“, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.062/2012 privind 

modalitatea de subventionare de catre stat a costurilor pentru elevii care frecventeaza 

invatamantul profesional. 

Admiterea in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani 
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 Procedura de modificare a vectorului fiscal cu privire la TVA 

In Monitorul Oficial nr. 133 din 24 februarie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 235/2014 al MFP si al ANAF pentru modificarea 

Ordinului presedintelui ANAF nr. 3.331/2013 pentru aprobarea 

Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire 

la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare. 

Principalele prevederi 

� Pentru persoanele impozabile care si-au inscris in registrul comertului mentiuni privind 

incetarea suspendarii temporare a activitatii, data inregistrarii, din oficiu, in scopuri de TVA 

este data inscrierii in registrul comertului a mentiunii privind reluarea activitatii.“ 

� In ipoteza in care, la data radierii, din eroare a inregistrarii in scopuri de TVA, persoana 

impozabila era inscrisa in Registrul operatorilor intracomunitari si/sau in Registrul 

persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, compartimentul de specialitate 

inregistreaza persoana impozabila, din oficiu, in aceste registre ca urmare a indreptarii 

erorii. 

Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a formularelor 

Notificare privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA“ 

� Se difuzeaza gratuit. 

� Se utilizeaza: pentru notificarea persoanelor care au obligatia inregistrarii in scopuri de TVA, 

dar care nu au solicitat inregistrarea in scopuri de TVA. 

� Se intocmeste in doua exemplare de organul fiscal competent. 

� Circula: 

• originalul la contribuabil; 

• copia la organul fiscal. 

� Se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului. 

Decizie privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA“ 

� Se difuzeaza gratuit. 

� Se utilizeaza: 

• pentru inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA a persoanelor care aveau obligatia 

inregistrarii, dar care nu au solicitat inregistrarea in scopuri de TVA; 

• pentru inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA a persoanelor care au fost 

reactivate prin decizia organului fiscal/care au inscris in registrul comertului 

mentiuni privind incetarea situatiei de inactivitate temporara. 

� Se intocmeste in doua exemplare de organul fiscal competent. 

� Circula: 

• originalul la contribuabil; 

• copia la organul fiscal. 

� Se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului. 
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  Actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual 

In Monitorul Oficial nr. 135 din 25 februarie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 256/2014 al ministrului Finantelor Publice privind 

indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor 

anticipate in contul impozitului pe profit anual. 

Principalele prevederi 

� Pentru anul fiscal 2014, indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor 

anticipate in contul impozitului pe profit anual este 102,4%. 

� Directia generala de legislatie Cod fiscal si reglementari vamale, directiile generale regionale 

ale finantelor publice, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor 

duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. 

Modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri  

fiscal-bugetare 

In Monitorul Oficial nr. 151 din 28 februarie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte 

normative si alte masuri fiscal-bugetare. 

 

Principalele prevederi 

� Contribuabilii/Asocierile fara personalitate juridica care desfasoara activitati agricole pentru 

care venitul se stabileste pe baza de norme de venit si detin suprafete destinate productiei 

agricole vegetale/animale in localitati diferite vor opta pentru stabilirea localitatii sau 

localitatilor unde vor beneficia de incadrarea in limitele veniturilor neimpozabile prevazute 

pentru fiecare grupa de produse vegetale/animale de la art. 72 alin. (2).  

� Optiunea se exercita prin completarea corespunzatoare a «Declaratiei privind veniturile din 

activitati agricole impuse pe norme de venit». 

� Daca un contribuabil este rezident al unei tari cu care Romania a incheiat o conventie pentru 

evitarea dublei impuneri, cota de impozit care se aplica venitului impozabil obtinut de catre 

acel contribuabil din Romania nu poate depasi cota de impozit prevazuta in conventie care se 

aplica asupra acelui venit. In situatia in care sunt cote diferite de impozitare in legislatia interna 

sau in conventiile de evitare a dublei impuneri, se aplica cotele de impozitare mai favorabile.  

� Daca un contribuabil este rezident al unei tari din Uniunea Europeana, cota de impozit care se 

aplica venitului impozabil obtinut de acel contribuabil din Romania este cota mai favorabila 

prevazuta in legislatia interna, legislatia Uniunii Europene sau in conventiile de evitare a dublei 

impuneri.  

� Legislatia Uniunii Europene se aplica in relatia Romaniei cu statele membre ale Uniunii 

Europene, respectiv cu statele cu care Uniunea Europeana are incheiate acorduri de stabilire a 

unor masuri echivalente. 
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In Monitorul Oficial nr. 149 din 28 februarie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 225/2014 al MFP si al ANAF privind modificarea 

Ordinului presedintelui ANAF nr. 5/2010 pentru aprobarea 

Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe 

valoarea adaugata formulate de catre persoane impozabile 

neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara 

Comunitatii. 

 

Principalele prevederi 

� Pentru a beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adaugata, persoana impozabila trebuie sa 

indeplineasca conditiile prevazute la pct. 50 alin. (1) din normele metodologice si sa isi 

desemneze un reprezentant in Romania in scopul rambursarii, potrivit pct. 50 alin. (5) din 

aceleasi norme. 

�  Cererea de rambursare se depune de catre persoanele impozabile neinregistrate si care nu 

sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii, 

pentru rambursarea taxei facturate de alte persoane impozabile pentru bunurile mobile care le-

au fost livrate sau serviciile care le-au fost prestate in beneficiul lor in Romania, precum si a 

taxei aferente importului de bunuri in Romania pe o perioada de minimum 3 luni sau de 

maximum un an calendaristic ori pe o perioada mai mica de 3 luni ramasa din anul calendaristic. 

 Procedura de solutionare a cererilor de rambursare 

a taxei pe valoarea adaugata 

Masuri de eficientizare a sistemului de gestionare a  

instrumentelor structurale 

In Monitorul Oficial nr. 151 din 28 februarie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 9/2014 pentru aprobarea unor masuri de eficientizare a 

sistemului de gestionare a instrumentelor structurale. 

Principalele prevederi 

� Incepand cu data de 1 martie 2014, Ministerul Fondurilor Europene preia activitatea si 

structurile cu rol de Autoritate de management pentru Programul operational sectorial 

„Cresterea competitivitatii economice” de la Ministerul Economiei si pentru Programul 

operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” de la Ministerul Muncii, Familiei, 

Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, rol definit la art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 

1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind 

Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999. 

� Incepand cu data de 1 martie 2014, Ministerul Fondurilor Europene preia posturile vacante si 

personalul structurilor cu rol de Autoritate de management pentru Programul operational 

sectorial „Cresterea competitivitatii economice” si pentru Programul operational sectorial 

„Dezvoltarea resurselor umane”, in conditiile legii, fara a fi afectate drepturile salariale. 

� Personalul preluat este salarizat in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 
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Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale  

in randul tinerilor 

In Monitorul Oficial nr. 138 din 25 februarie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 473/2014 al ministrului Economiei, Departamentul 

Pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism 

privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de 

dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a 

produselor si serviciilor de piata, a Programului pentru dezvoltarea 

abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului 

la finantare – START. 

 

Principalele prevederi 

� Se aproba urmatoarele proceduri de implementare: 

• Procedura de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitatilor de 

comercializare a produselor si serviciilor de piata, impreuna cu anexele aferente; 

• Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale 

in randul tinerilor si facilitarea accesului la finantare – START, impreuna cu anexele 

aferente; 

• Procedura de implementare a Programului national multianual pentru dezvoltarea 

culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si 

mijlocii, impreuna cu anexele aferente; 

• Procedura de implementare a Programului national multianual pentru sustinerea 

mestesugurilor si artizanatului, impreuna cu anexele aferente; 

• Procedura de implementare a Programului national multianual de infiintare si dezvoltare 

de incubatoare tehnologice si de afaceri, impreuna cu anexele aferente. 

� Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 138 bis, care se poate achizitiona de 

la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri 

nr. 1. 

A fost stabilita ziua alegerilor membrilor din Romania  

in Parlamentul European 

In Monitorul Oficial nr. 130 din 24 februarie 2014 a fost publicata 

H.G. nr. 79/2014 privind stabilirea zilei de referinta pentru 

alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din anul 

2014. 

Principalele prevederi 

� In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 10 alin. (1) din Legea nr. 

33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, 

republicata, cu modificarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. 

� Se stabileste ziua de duminica, 25 mai 2014, ca zi de referinta pentru alegerea membrilor din 

Romania in Parlamentul European din anul 2014. 
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Stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi  

aferenta anului 2013 

In Monitorul Oficial nr. 145 din 27 februarie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 12/2014 al Autoritatii Nationale de Reglementare in 

Domeniul Energiei privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de 

certificate verzi aferenta anului 2013. 

Principalele prevederi 

� Cota obligatorie de achizitie de certificate verzi de catre operatorii economici care au 

obligatia achizitiei de certificate verzi, pentru anul 2013, se stabileste la 0,224 certificate 

verzi/MWh. 

� Pentru indeplinirea cotei obligatorii de certificate verzi, Societatea Operatorul Pietei de 

Energie Electrica si de Gaze Naturale OPCOM – S.A. organizeaza 3 sesiuni de tranzactionare 

a certificatelor verzi pe piata centralizata a certificatelor verzi in perioada 1 martie–31 

martie a anului curent. 

Asigurarea transparentei specificatiilor tehnice aferente achizitiilor 

publice centralizate in Ministerul Sanatatii 

In Monitorul Oficial nr. 144 din 27 februarie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 213/2014 al ministrului Sanatatii privind asigurarea 

transparentei specificatiilor tehnice aferente achizitiilor publice 

centralizate. 

Principalele prevederi 

� Specificatiile tehnice din cadrul documentatiilor de atribuire aferente procedurilor de achizitii 

centralizate de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de 

protectie, servicii, combustibili si lubrifianti pentru parcul auto vor fi postate pe site-ul 

Ministerului Sanatatii la rubrica „Informare“ – sectiunea „Noutati“ si la sectiunea „Achizitii 

Publice“. Perioada de transparenta este de 14 zile de la data publicarii. 

� Pentru specificatiile tehnice, la expirarea perioadei de transparenta va fi postat pe site-ul 

Ministerului Sanatatii un comunicat de presa in care vor fi anuntate data si locul desfasurarii 

sedintei de dezbatere publica. Dupa finalizarea sedintei de dezbatere va fi postat pe site-ul 

Ministerului Sanatatii un comunicat de presa in care vor fi prezentate rezultatele dezbaterii. 

� Dupa preluarea rezultatelor dezbaterii va fi organizata o a doua sedinta de dezbatere publica in 

care vor fi prezentate specificatiile tehnice revizuite conform rezultatelor obtinute in cadrul 

primei sedinte de dezbatere. 

� La dezbaterile publice organizate pentru achizitiile centralizate de medicamente, materiale 

sanitare, echipamente medicale, echipamente de protectie, servicii, combustibili si lubrifianti 

pentru parcul auto vor participa: un reprezentant al Directiei achizitii publice, experti tehnici din 

comisia de intocmire a documentatiei de atribuire, reprezentanti desemnati ai comisiilor de 

specialitate, in functie de specificul fiecarei proceduri in parte, precum si orice operator 

economic interesat. 
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Aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe 

complementare in sectorul vegetal 

In Monitorul Oficial nr. 141 din 26 februarie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 272/2014 al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii 

si dezvoltarii rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de 

implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate 

pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale 

directe complementare in sectorul vegetal. 

Principalele prevederi 

� In cazul in care producatorul agricol foloseste apa pentru irigatii, odata cu depunerea cererii 

unice de plata sau pana la data-limita de depunere a acesteia, trebuie sa prezinte documente 

doveditoare ale dreptului de utilizare a apei pentru irigatii, cum ar fi: autorizatia de utilizare a 

apei pentru irigatii eliberata de catre Administratia Nationala «Apele Romane», calitatea de 

membru al unei organizatii a utilizatorilor de apa pentru irigatii (OUAI), contractul de irigatii al 

OUAI incheiat cu Agentia Nationala de imbunatatiri Funciare (ANIF) sau contractul de irigatii 

incheiat intre beneficiar si ANIF, dupa caz. 

� Pentru schemele de plati directe si ajutoare nationale tranzitorii in sectorul vegetal, precum 

si pentru sprijinul aferent masurilor de agromediu si zone defavorizate, pe langa conditiile si 

criteriile de eligibilitate, se aplica si normele de ecoconditionalitate stabilite prin Ordinul 

ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor nr. 

30/147/2010 pentru aprobarea bunelor conditii agricole si de mediu in Romania, cu 

modificarile si completarile ulterioare, si prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii 

rurale, al ministrului mediului si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare 

Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerintelor 

legale in materie de gestionare (SMR) privind mediul si identificarea si inregistrarea animalelor 

in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru agricultori in Romania, cu modificarile 

ulterioare. 

Alocarea unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor 

principali de credite 

In Monitorul Oficial nr. 149 din 28 februarie 2014 a fost publicata 

H.G. nr. 126/2014 pentru modificarea art. 2 alin. (5) si (6) din 

Hotararea Guvernului nr. 33/2014 privind alocarea temporara, 

pentru lunile ianuarie si februarie ale anului 2014, a unor sume din 

venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de 

autoritate de management. 

Principalele prevederi 

� Autoritatile de management pentru programele operationale au obligatia efectuarii platilor 

in conturile beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare si plata, in 

termen de 10 zile, dar nu mai tarziu de data de 14 martie 2014. 
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A fost aprobat formularul-tip de cerere unica de plata pe suprafata 

pentru anul 2014 

In Monitorul Oficial nr. 149 din 28 februarie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 273/2014 al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

privind aprobarea formularului-tip de cerere unica de plata pe 

suprafata pentru anul 2014. 

Principalele prevederi 

� Formularul-tip de cerere unica de plata pe suprafata, completat de fermieri, conform 

instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 2, care face parte integranta din 

prezentul ordin, se depune la centrele locale/judetene ale Agentiei de Plati si Interventie 

pentru Agricultura in perioada 3 martie–15 mai 2014. 

� In perioada 16 mai–10 iunie 2014, formularul-tip de cerere unica de plata pe suprafata se 

poate depune cu o penalizare de 1% pentru fiecare zi lucratoare de intarziere, conform art. 

23 alin. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Comisiei Comunitatilor Europene din 30 

noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al 

Consiliului in ceea ce priveste ecoconditionalitatea, modularea si sistemul integrat de 

administrare si control in cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori, prevazute de 

regulamentul respectiv, precum si de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al 

Consiliului in ceea ce priveste ecoconditionalitatea in cadrul schemei de ajutoare prevazute 

pentru sectorul vitivinicol, cu modificarile si completarile ulterioare. 

� Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura primeste, verifica, proceseaza cererile unice 

de plata pe suprafata si efectueaza plata catre fermier in contul bancar al acestuia, conform 

legislatiei. 

Legea privind arhivarea documentelor in forma electronica  

a fost republicata 

In Monitorul Oficial nr. 138 din 25 februarie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma 

electronica. 

Principalele prevederi 

� Prezenta lege stabileste regimul juridic aplicabil crearii, conservarii, consultarii si utilizarii 

documentelor in forma electronica arhivate sau care urmeaza a fi arhivate intr-o arhiva 

electronica. 

� Operatiunile de prelucrare arhivistica a documentelor in forma electronica se fac cu 

respectarea dispozitiilor Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile 

ulterioare, precum si a reglementarilor in vigoare privind conservarea, accesul si protectia 

informatiei cu caracter public sau privat. 

� Furnizarea serviciilor de arhivare a documentelor in forma electronica 

� Orice persoana fizica sau juridica are dreptul de a depune spre pastrare documente in forma 

electronica in cadrul unei arhive electronice, in conditiile prezentei legi. 
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In Monitorul Oficial nr. 146 din 27 februarie 2014 a fost republicata 

O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de detinere al cainilor 

periculosi sau agresivi. 

Principalele prevederi 

� In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin caini periculosi se intelege cainii apartinand 

urmatoarelor rase, grupate in doua categorii, dupa cum urmeaza: 

• categoria I: cainii de lupta si de atac, asimilati prin caracterele morfologice cu caini de 

tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog si metisii lor; 

• categoria a II-a: cainii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog 

Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobanesc Caucazian, Cane 

Corso si metisii lor. 

� Prin caini agresivi se intelege: 

• orice caine care, fara sa fie provocat, musca sau ataca persoane ori animale domestice 

in locuri publice sau private; 

• orice caine care participa la lupte intre caini sau care a fost antrenat in acest scop. 

� Nu intra in categoria cainilor agresivi: 

• orice caine care ataca sau musca o persoana care a patruns fara drept, in orice mod, 

intr-o proprietate privata sau publica protejata de acel caine; 

• orice caine folosit de unitatile de politie, de jandarmerie, de alte unitati militare, de 

unitatile vamale sau de serviciile publice de securitate, protectie si paza, care, aflandu-

se in misiune, a atacat sau a muscat o persoana. 

 Obligatiile detinatorilor de caini si conditiile detinerii acestora 

� Proprietarii sau detinatorii temporari ai cainilor trebuie sa indeplineasca urmatoarele 

conditii: 

• sa aiba varsta minima de 18 ani; 

• sa aiba capacitate deplina de exercitiu; 

• sa nu fi fost condamnati pentru savarsirea unei infractiuni contra persoanei. 

� Proprietarii sau detinatorii temporari ai cainilor au obligatia sa inregistreze cainii la Asociatia 

Chinologica Romana, afiliata la Federatia Chinologica Internationala, si sa inscriptioneze in 

mod vizibil, la intrarea in apartament sau in imobil ori pe imprejmuirea aferenta imobilului 

respectiv, avertismentul „Caine periculos” sau, dupa caz, „Caine agresiv”, printr-o placuta 

avand dimensiunile de cel putin 15 x 25 cm. 

� Proprietarii de caini au obligatia sa depuna la sediul politiei in a carei raza este situat imobilul 

in care este detinut cainele o adeverinta in fotocopie, eliberata de Asociatia Chinologica 

Romana, afiliata la Federatia Chinologica Internationala, din care sa rezulte incadrarea 

cainelui in categoriile prevazute anterior. 

� Pierderea sau decesul unui caine, precum si instrainarea cainilor incadratiin categoria a II-a 

vor fi declarate in termen de 48 de ore la sediul politiei in a carei raza se afla imobilul de 

detinere al cainelui. 

Regimul de detinere al cainilor periculosi sau agresivi 
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Camera Deputatilor a aprobat propunerea de Regulament privind 

comisioanele interbancare pentru operatiunile de plata pe baza de card 

In Monitorul Oficial nr. 141 din 26 februarie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 6/2014 a Camerei Deputatilor privind aprobarea 

opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 

European si al Consiliului privind comisioanele interbancare pentru 

operatiunile de plata pe baza de card – COM (2013) 550. 

Principalele prevederi 

� Luand in considerare Proiectul de opinie nr. 4 c-19/83, adoptat de Comisia pentru afaceri 

europene in sedinta din 19 februarie 2014, 

� Camera Deputatilor ia act ca propunerea face parte din initiativele menite sa puna in 

aplicare Agenda digitala, parte, la randul sau, a Strategiei Europa 2020, si se adauga unui 

pachet mai larg de masuri legislative privind serviciile de plata, urmand sa completeze si sa 

actualizeze cadrul juridic existent; considera ca propunerea este coerenta cu Agenda digitala, 

in particular cu obiectivul crearii unei piete unice digitale. 

� Camera Deputatilor sustine punctul de vedere al Parlamentului European potrivit caruia, in 

contextul crizei actuale, piata digitala este o oportunitate importanta pentru cresterea 

economica, crearea de locuri de munca si relansarea consumului, cu precizarea ca Uniunea 

Europeana trebuie sa continue eforturile pentru a institui o piata interna digitala completa. 

� Camera Deputatilor sustine punctul de vedere al Parlamentului European potrivit caruia este 

esential, pe de o parte, sa se elimine obstacolele existente si, pe de alta parte, sa se incurajeze 

increderea consumatorilor; in acest sens, existenta unei piete unice europene a platilor 

efectuate cu cardul, pe internet si de pe telefonul mobil, neutra si sigura, care sa faciliteze 

libera concurenta si inovarea, este esentiala pentru realizarea unei veritabile piete unice 

digitale si ar putea aduce o contributie majora la cresterea increderii consumatorilor. 

� Camera Deputatilor constata ca se perpetueaza practici de excludere a cetatenilor europeni 

de la accesul la anumite sectoare ale pietei interne si ca opozitia dintre libertatea 

intreprinderii de a decide in ce regiune doreste sa activeze si dreptul consumatorilor de a nu fi 

discriminati de refuzul de a furniza servicii numai pe motive de cetatenie sau loc de resedinta 

reprezinta inca un fapt de viata. 

� Camera Deputatilor observa ca in mediul digital, extrem de dinamic, fiecare progres in 

tehnologie pare a genera o noua forma de discriminare sau a facilita formele traditionale de 

discriminare, in loc sa determine cresterea calitatii vietii sociale, prin aplicarea principiilor si 

respectarea valorilor Uniunii Europene. 

� Camera Deputatilor reaminteste ca articolul 18 din TFUE interzice discriminarea pe motive de 

cetatenie si ca interzicerea practicilor discriminatorii are scopul de a asigura integritatea 

pietei, iar criteriul resedintei ar putea fi vazut ca un caz de discriminare indirecta pe motiv de 

cetatenie. 

� Camera Deputatilor ia act de evaluarea institutiilor europene potrivit careia veniturile 

obtinute din comisioanele interbancare multilaterale (CIM) sunt in multe cazuri prea ridicate 

comparativ cu costul pe care ar trebui sa il acopere, iar masurile pentru ca CIM-urile sa nu 

denatureze concurenta prin crearea de obstacole in calea noilor participanti la piata si a 

inovarii ar trebui stabilite prin regulament. 

� Camera Deputatilor ia act de Hotararea Curtii de Justitie a Uniunii Europene din 24 mai 2012 

in „cauza MasterCard“, potrivit careia comisionul interbancar multilateral (CIM) poate fi 

considerat anticoncurential.  
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Combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea  

efecte psihoactive 

In Monitorul Oficial nr. 140 din 26 februarie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse 

susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decat cele 

prevazute de acte normative in vigoare. 

Principalele prevederi 

� Legea stabileste cadrul legal aplicabil preparatelor, substantelor, plantelor, ciupercilor sau 

combinatiilor acestora, denumite in continuare produse, susceptibile sa aiba efecte 

psihoactive, asemanatoare celor determinate de substantele sau preparatele stupefiante ori 

psihotrope, plantele sau substantele aflate sub control national, altele decat cele care au 

regimul juridic stabilit prin acte normative in vigoare, si instituie masuri de prevenire, control si 

combatere a consumului in vederea protejarii sanatatii populatiei de actiunile negative ale 

acestora. 

Autorizarea 

� Operatiunile cu produse care sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive se supun 

autorizarii in conditiile stabilite de prezenta lege. 

� Pana la obtinerea autorizatiei este interzisa desfasurarea de operatiuni cu produsul ce face 

obiectul autorizarii. 

� Se considera ca un produs este susceptibil de a avea efecte psihoactive daca se poate aprecia 

in mod rezonabil ca ar produce asemenea efecte, daca nu este folosit sau nu putea fi folosit in 

scopul pentru care a fost produs. 

Legea privind prevenirea si combaterea dopajului in sport 

 a fost republicata 

In Monitorul Oficial nr. 147 din 27 februarie 2014 a fost 

republicata Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea 

dopajului in sport. 

Principalele prevederi 

� Legea reglementeaza prevenirea si combaterea dopajului in sport. 

� Conform reglementarilor Conventiei impotriva dopajului, adoptata in cadrul Consiliului 

Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificata prin Legea nr. 171/1998, ale Conventiei 

internationale impotriva dopajului in sport, adoptata in cadrul Conferintei Generale a 

Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura, la Paris la 19 octombrie 2005, 

acceptata prin Legea nr. 367/2006, si ale Codului Mondial Anti-Doping, elaborat de Agentia 

Mondiala Anti-Doping, denumit in continuare Cod, se interzice dopajul in sport din ratiuni de 

natura etica si medicala. 

� Dopajul in sport reprezinta una sau mai multe incalcari ale reglementarilor antidoping. 
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Principalele prevederi 

� Prezenta ordonanta de urgenta are ca scop dezvoltarea cadrului legislativ si institutional 

intern privind cooperarea politieneasca internationala si se aplica activitatilor specifice de 

cooperare si asistenta politieneasca internationala, potrivit legislatiei nationale, acordurilor, 

conventiilor sau tratatelor internationale la care Romania este parte si instrumentelor juridice 

ale Uniunii Europene relevante. 

� Prezenta ordonanta de urgenta nu aduce atingere dispozitiilor Legii nr. 302/2004 privind 

cooperarea judiciara internationala in materie penala, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, si normelor de drept international si comunitar relevante in domeniul 

cooperarii judiciare. 

� Cooperarea politieneasca internationala se desfasoara in conformitate cu urmatoarele 

principii: 

• principiul reciprocitatii – schimbul de date si informatii operative se realizeaza in 

conditii de reciprocitate; 

• principiul legalitatii – schimbul de date si informatii operative se realizeaza la cererea 

autoritatilor competente, potrivit dispozitiilor prevazute de lege; 

• principiul prevalentei cooperarii judiciare – dispozitiile legale privind cooperarea 

judiciara internationala in materie penala prevaleaza asupra dispozitiilor prezentei 

ordonante de urgenta in cazul activitatilor de cooperare politieneasca desfasurate in 

cursul procesului penal; 

• principiul confidentialitatii – autoritatile romane competente au obligatia de a asigura, 

pe cat posibil, la cererea autoritatii solicitante, confidentialitatea cererilor de asistenta 

formulate in domeniile reglementate de prezenta ordonanta de urgenta si a actelor 

anexate acestora. In cazul in care conditia pastrarii confidentialitatii nu ar putea fi 

asigurata autoritatea romana competenta instiinteaza autoritatea solicitanta, care 

decide cu privire la transmiterea cererii de asistenta; 

• principiul specialitatii – autoritatile romane competente nu vor folosi datele si 

informatiile primite de la autoritatile solicitate decat in scopul indeplinirii obiectului 

cererii de asistenta. 

� In cadrul cooperarii politienesti internationale, autoritatile romane competente prelucreaza 

datele si informatiile operative referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila, 

cu respectarea legislatiei romane privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. 

� Autoritatile romane competente care transmit date cu caracter personal trebuie sa se asigure 

ca acestea sunt adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul pentru care au fost 

solicitate si ca datele cu caracter personal sunt exacte si, daca este cazul, actualizate. 

OUG privind unele masuri pentru facilitarea cooperarii politienesti 

internationale a fost republicata 

In Monitorul Oficial nr. 150 din 28 februarie 2014 a fost republicata 

O.U.G. nr. 103/2006 privind unele masuri pentru facilitarea 

cooperarii politienesti internationale. 
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CC a admis cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate a Legii 

privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale 

In Monitorul Oficial nr. 136 din 25 februarie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 55 din 5 februarie 2014 a Curtii Constitutionale 

referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii 

privind aprobarea O.U.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor 

masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice 

locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la 

institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea 

sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor. 

Principalele prevederi 

� Obiectul controlului de constitutionalitate il constituie dispozitiile Legii privind aprobarea 

O.U.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii 

administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si 

autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a 

ministerelor. O.U.G. nr. 77/2013 are ca obiect principal de reglementare masuri de reducere a 

posturilor de executie/conducere vacante si/sau ocupate din administratia publica locala si 

centrala, procedura de ocupare a posturilor vacante, precum si configurarea structurii 

functionale a autoritatilor si institutiilor publice (birou/serviciu/directie/directie generala). 

� In sustinerea obiectiei de neconstitutionalitate sunt invocate, in mod exclusiv, dispozitiile art. 

115 alin. (6) din Constitutie. Acest text constitutional se refera la constitutionalitatea 

extrinseca a actului normativ, sens in care este si jurisprudenta Curtii Constitutionale (a se 

vedea, in acest sens, Decizia nr. 82 din 15 ianuarie 2009 sau Decizia nr. 1.257 din 7 octombrie 

2009). 

� Curtea Constitutionala a decis admiterea obiectiei de neconstitutionalitate formulata si 

constata ca dispozitiile Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2013 

pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a 

numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din 

subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor sunt 

neconstitutionale fata de criticile formulate, raportate la art. 115 alin. (6) din Constitutie. 

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

arata: 

� In acord cu solutia adoptata – cu majoritate de voturi – prin Decizia nr. 55 din 5 februarie 

2014, aceea de constatare a neconstitutionalitatii dispozitiilor Legii privind aprobarea O.U.G. 

nr. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei 

publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile 

publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor in 

raport cu art. 115 alin. (6) din Constitutie, consideram ca ar fi fost necesara efectuarea 

controlului de constitutionalitate si prin raportare la art. 115 alin. (4) din Constitutie, text, de 

asemenea, nesocotit atat de legiuitorul delegat (Guvernul), cat si de cel originar (Parlamentul). 

� In cadrul opiniei separate a judecatorilor prof. univ. dr. Vaier Dorneanu si Toni Grebla se 

arata: 

� In dezacord cu solutia pronuntata prin Decizia nr. 55 din 5 februarie 2014, consideram ca ar fi 

trebuit respinsa ca neintemeiata obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind 

aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri 

privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si 

reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau 

in coordonarea Guvernului ori a ministerelor. 
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CC a respins cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate 

a Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru 

In Monitorul Oficial nr. 143 din 26 februarie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 30 din 21 ianuarie 2014 a Curtii Constitutionale 

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 

15 lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru 

si ale art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

functionarilor publici. 

Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 10 septembrie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 3.378/102/2011, Curtea de 

Apel Targu Mures – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea 

Constitutionala pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 

alin. (1) lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si ale art. 109 din Legea 

nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, exceptie ridicata de Sindicatul Politistilor 

„Lege si Onoare“ Mures din Targu Mures intr-o cauza avand ca obiect solutionarea recursului 

formulat impotriva unei sentinte prin care s-a dispus anularea ca netimbrata a cererii 

introductive a acestuia privind un litigiu izvorat dintr-un raport de serviciu. 

� Curtea Constitutionala a decis: 

• Respingerea, ca neintemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate ridicata de 

Sindicatul Politistilor „Lege si Onoare“ Mures din Targu Mures in Dosarul nr. 

3.378/102/2011, Curtea de Apel Targu Mures Sectia a II-a civila, de contencios 

administrativ si fiscal si constata ca prevederile art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind 

Statutul functionarilor publici sunt constitutionale in raport cu criticile formulate. 

• Respingerea, ca inadmisibila, a exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 

15 lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicata de 

acelasi autor in acelasi dosar al aceleiasi instante. 

� In cadrul opiniei separate a judecatorului prof. univ. dr. Mona-Maria Pivniceru se arata: 

� In dezacord cu solutia pronuntata prin Decizia nr. 30 din 21 ianuarie 2014, consideram ca, in 

ceea ce priveste prevederile art. 15 lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de 

timbru, Curtea ar fi trebuit sa admita exceptia de neconstitutionalitate si sa constate ca 

acestea sunt neconstitutionale in masura in care exclud de la beneficiul scutirii de taxe judiciare 

de timbru actiunile si cererile, inclusiv cele pentru exercitarea cailor de atac, referitoare la orice 

drepturi ce decurg din raporturile de serviciu ale functionarilor publici. 

� Neconstitutionalitatea textului de lege criticat decurge din lipsa din cuprinsul acestuia a 

mentionarii raporturilor de serviciu ale functionarilor publici printre situatiile pentru care 

legiuitorul a prevazut scutirea de la plata de taxa de timbru. Aceasta omisiune este de natura sa 

creeze o discriminare evidenta intre situatia functionarilor publici si cea a personalului 

contractual, din perspectiva posibilitatii de a-si valorifica in justitie drepturile rezultate din 

raporturile de serviciu, respectiv de munca, intre care, in esenta, nu se poate sustine ca ar 

exista diferente de regim juridic. 

� Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat ca o deosebire de tratament juridic este 

discriminatorie atunci cand nu este justificata in mod obiectiv si rezonabil (a se vedea, in 

acest sens, hotararile pronuntate in cauzele Aspecte privind regimul lingvistic in scolile belgiene 

impotriva Belgiei, 1968, paragraful 10, Marckx impotriva Belgiei, 1979, paragraful 33, 

Rasmussen impotriva Danemarcei, 1984, paragraful 38). 
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Concursuri europene 
 

 

Jurisprudenta europeana 
 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. C52 din 22 februarie 2014 a fost publicata ultima publicatie CJUE. 

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.  

EPSO > Concursul are ca obiect constituirea unei liste de rezerva pentru ocuparea unor posturi 

vacante de functionari in cadrul institutiilor Uniunii Europene, la Bruxelles si la Luxemburg. 
 

Tehnicienii vor avea de indeplinit sarcini de gestionare, de punere in aplicare, de supraveghere si de 

monitorizare in domeniul constructiilor, in special intr-unul dintre domeniile urmatoare:  

� Domeniul 1: Ingineria mediului (vor fi inscrisi 18 candidati)  

� Domeniul 2: Inginerie electromecanica si electronica (vor fi inscrisi 15 candidati)  

� Domeniul 3: Arhitectura si reamenajare interioara (vor fi inscrisi 15 candidati)  

� Domeniul 4: Managementul proiectelor (vor fi inscrisi 18 candidati)  

� Domeniul 5: Securitate sisanatate/Igiena (vor fi inscrisi 17 candidati)  

� Domeniul 6: Securitate (vor fi inscrisi 18 candidati) 
 

Inscrierea se face pe cale electronica, urmand procedura indicata pe site-ul internet al EPSO si, in 

special, in Instructiunile pentru inscriere. 

Termen-limita (inclusiv validarea): 1 aprilie 2014, ora 12.00 (dupa amiaza), ora Bruxelles-ului. 

 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Reglementarea contractelor de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidentiale 

 

In Jurnalul Oficial nr. L60 din 28 februarie 2014 a fost publicata Directiva 2014/17/UE a PE si a Consiliului 

din 4 februarie 2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidentiale 

si de modificare a Directivelor 2008/48/CE si 2013/36/UE si a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010. 

Directiva prevede un cadru comun pentru anumite aspecte ale actelor cu putere de lege si actelor 

administrative ale statelor membre referitoare la contractele care acopera credite pentru consumatori 

garantate prin ipoteca sau legate in alt mod de bunuri imobile rezidentiale, inclusiv obligatia de a efectua o 

evaluare a bonitatii inainte de acordarea unui credit, ca baza pentru elaborarea unor standarde de subscriere 

eficace in legatura cu bunurile imobile rezidentiale in statele membre, precum si referitor la anumite cerinte 

prudentiale si de supraveghere, inclusiv pentru infiintarea si supravegherea intermediarilor de credite, a 

reprezentantilor desemnati si a institutiilor non-bancare. 

 

Spania va emite o moneda comemorativa de 2 euro  

In Jurnalul Oficial nr. C51 din 22 februarie 2014 a fost publicata comunicarea privind fata nationala a noii 

monede comemorative de 2 euro destinate circulatiei si emise de Spania. 

Obiectul comemorarii il reprezinta siturile patrimoniului cultural si natural mondial UNESCO – Parcul Guell. 

Moneda prezinta in prim-plan sculptura soparlei concepute de arhitectul Antoni Gaudi, emblema parcului 

Guell. Volumul emisiunii este de 8 milioane. 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 
 

 

Normele metodologice privind prioritizarea proiec-

telor de investitii publice au fost elaborate 

 

Ministerului Finantelor Publice a publicat pe data de 28 februarie un proiect 

de Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea 

proiectelor de investitii publice. 

Conform notei de fundamentare, prin acest act normativ se propune detalierea aplicarii legislatiei 

deja existente la nivel primar, in scopul aplicarii ei uniforme si coerente de catre toate partile 

implicate, respectiv Ministerul Finantelor Publice, si ordonatorii principali de credite, in procesele 

respective si atingerii obiectivelor generale si specifice din O.U.G. nr. 88/2013.  

De asemenea, se urmareste cresterea eficientei mecanismului de prioritizare a obiectivelor de 

investitii publice, date fiind constrangerile existente, respectiv existenta unui spatiu fiscal limitat, 

cresterea transparentei in decizia de alocare a cheltuielilor de investitii, precum si in monitorizarea 

implementarii acestora.  

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

asteptate pe adresa de e-mail: publicinfo@mfinante.ro, in 10 zile de la publicare. 

Decrete semnate in perioada 22-28 februarie 
 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 92/2013 pri-

vind Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea O.U.G. nr. 156/2007 

privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la C.E.C. 

- S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 294/2007 privind 

derularea in Romania a proiectelor finantate prin Programul NATO de Investitii in Securitate; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 93/2013 pentru modificarea art. 1 din 

O.U.G. nr. 97/2010 privind reglementarea unor masuri in sistemul de asigurari sociale de sanatate; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 85/2013 privind declansarea 

procedurii insolventei la Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare Drobeta-Turnu Severin; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei privind asistenta administrativa 

reciproca in domeniul fiscal, adoptata la Strasbourg la 25 ianuarie 1988 si a Protocolului de 

modificare a Conventiei privind asistenta administrativa reciproca in domeniul fiscal, adoptat la Paris 

la 27 mai 2010, semnate de partea romana la 15 octombrie 2012; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 2 din Legea nr. 453/2006 

privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sarbatoare a etniei tatare din Romania; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 32/2013 pentru modificarea si completa-

rea O.G. nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 11/2013 privind completarea art. 9 din 

O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprin-

zatorii tineri; 

• Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului privind turismul durabil, 

adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 si semnat de Romania la Bratislava la 27 mai 2011, la Conventia-

cadru privind protectia si dezvoltarea durabila a Carpatilor, adoptata la Kiev la 22 mai 2003. 



 

   Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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Sesizari de neconstitutionalitate trimise in perioada 22-28 februarie 

Presedintele Romaniei a trimis miercuri, 26 februarie, presedintelui Curtii 

Constitutionale doua sesizari de neconstitutionalitate asupra: 

1. Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 41/1994 privind 

organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si 

Societatii Romane de Televiziune. 

2. 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 surse regenerabile de energie. 
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