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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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sugestii le asteptam la adresa de contact. 

1 - 7 martie 2014 

 

www. infolegal .ro/ in fo legal i s  

Sustinut de: 



 

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

  

2 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

In Monitorul Oficial nr. 155 din 4 martie 2014 a fost publicata Legea 

nr. 13/2014 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. 

Obiectul Conventiei si persoanele vizate 

� Sub rezerva prevederilor cap. IV, partile isi vor acorda reciproc asistenta administrativa 

in domeniuf fiscal. O astfel de asistenta poate implica, atunci cand este cazul, masuri 

luate de organisme judiciare. 

� O astfel de asistenta administrativa va include: 

• schimbul de informatii, inclusiv controale fiscale simultane si participarea la 

controale fiscale in strainatate; 

• asistenta la recuperare, inclusiv masuri de conservare; si 

• transmiterea de documente. 

� O parte va acorda asistenta administrativa indiferent daca persoana vizata este un 

rezident sau un national al unei parti sau al oricarui alt stat. 

Impozite vizate 

� Prezenta conventie se aplica: 

• urmatoarelor impozite: 

� 1. impozite pe venit sau pe profit; 

� 2. impozite pe castiguri de capital care sunt percepute separat de impozitul pe venit sau 

pe profit; 

� 3. impozite pe averea neta, percepute in numele unei parti; si 

• urmatoarelor impozite: 

� 1. impozite pe venit, profit, castiguri de capital sau avere neta care sunt percepute in 

numele subdiviziunilor politice sau al autoritatilor locale ale unei parti; 

� 2. contributii obligatorii de asigurari sociale care sunt platite la bugetul de stat sau la 

institutiile de asigurari sociale infiintate in baza dreptului public; 

� 3. impozite din alte categorii, cu exceptia taxelor vamale, impuse in numele unei parti, si 

anume: 

� impozite pe proprietate, pe mostenire sau pe donatii; 

� impozite pe proprietati imobiliare; 

� impozite generale pe consum, cum ar fi taxa pe valoarea adaugata sau taxa pe 

vanzari; 

� impozite specifice pe bunuri si servicii, cum ar fi accizele; 

� impozite pe utilizarea sau detinerea de autovehicule; 

� impozite pe utilizarea sau detinerea de proprietati mobiliare, altele decat 

autovehiculele; 

� orice alte impozite; 

� Partile vor notifica Secretarului General al Consiliului Europei sau Secretarului General al 

OCDE (denumiti in continuare depozitari) orice modificare care va fi facuta la anexa A, ca 

urmare a unei modificari a listei mentionate in paragraful 2. O astfel de modificare va 

produce efecte din prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la 

data primirii unei astfel de notificari de catre depozitar. 

 

Romania a ratificat Conventia privind asistenta administrativa reciproca 

in domeniul fiscal 
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 Nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile 

prestate clientilor 

In Monitorul Oficial nr. 159 din 5 martie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 319/2014 al ministrului Finantelor Publice privind 

stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria 

Statului pentru serviciile prestate clientilor. 

Principalele prevederi 

� Trezoreria Statului percepe comisioane pentru operatiunile de plati derulate prin 

intermediul sistemelor de decontare a platilor de mica si mare valoare in relatia cu 

institutiile de credit si pentru alte servicii prestate la solicitarea titularilor urmatoarelor 

conturi purtatoare de dobanda: 

• cont 50.25 „Disponibil al institutiilor publice ale administratiei centrale finantate 

integral din venituri proprii“; 

• cont 50.28 „Disponibil al institutiilor publice ale administratiei publice locale 

finantate integral din venituri proprii“; 

• cont 50.47.11 „Disponibil aferent prefinantarii pentru proiecte finantate din 

fonduri externe nerambursabile postaderare“; 

• cont 50.47.09 „Disponibil aferent proiectelor finantate din fonduri externe 

nerambursabile postaderare“; 

• cont 50.69 „Disponibil al operatorilor economici“, deschis in baza art. 6 alin. (1) din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea 

resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

• cont 53.01.01.MMMMMM „Disponibil din sume reprezentand garantie de buna 

executie“; 

• cont 50.98 „Disponibil al operatorilor economici si al organismelor 

neguvernamentale nonprofit aferent proiectelor finantate din fonduri externe 

nerambursabile postaderare“. 

� Pentru operatiunile de plati dispuse din conturile mentionate se percep comisioane care se 

situeaza la nivelul comisioanelor platite de Trezoreria Statului catre Banca Nationala a 

Romaniei si se stabilesc prin reglementari ale Bancii Nationale a Romaniei si prin regulile de 

sistem aplicabile participantilor la sistemul electronic de plati. 

� Pentru eliberarea extraselor de cont pentru fiecare titular de cont mentionat se percepe un 

comision lunar de 5,00 lei. 

� In situatia in care in soldul conturilor nu exista suficiente disponibilitati care sa permita 

debitarea cu valoarea comisionului pentru eliberarea extraselor de cont de 5,00 lei/luna, 

unitatile Trezoreriei Statului debiteaza conturile respective cu suma existenta in sold astfel 

incat acesta sa devina zero, iar diferenta se inregistreaza drept comision de incasat 
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  Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii 

In Monitorul Oficial nr. 157 din 4 martie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 8/2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a 

creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii. 

Principalele prevederi 

� Se aproba Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii, in limita 

unui plafon de garantare de 2 miliarde lei, denumit in continuare programul, care are ca 

obiectiv acordarea de facilitati de garantare de catre stat pentru creditele acordate 

intreprinderilor mici si mijlocii, denumite in continuare beneficiari, de catre institutiile de 

credit. Caracteristicile creditelor garantate in cadrul programului se stabilesc prin normele de 

aplicare a prezentei ordonante de urgenta. 

� Incepand cu anul 2021, sumele recuperate la fondul de risc de catre Agentia Nationala de 

Administrare Fiscala in contul valorii de executare a garantiilor platite de catre Ministerul 

Finantelor Publice, precum si al obligatiilor fiscale accesorii aferente se vor face venit la 

bugetul de stat in termen de 5 zile lucratoare de la incasarea acestora. 

Modul de acordare a ajutorului de stat in agricultura pentru plata 

primelor de asigurare 

In Monitorul Oficial nr. 155 din 4 martie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 133/2014 privind aprobarea unor masuri pentru aplicarea unor 

prevederi din H.G. nr. 756/2010 pentru aprobarea normelor 

metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat 

in agricultura pentru plata primelor de asigurare si din H.G. nr. 

763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind 

acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizata in 

agricultura. 

Principalele prevederi 

� Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (1) lit. c) din H.G. nr. 756/2010 pentru aprobarea 

normelor metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat in agricultura 

pentru plata primelor de asigurare, cu modificarile ulterioare, pentru anul 2013, cererile se pot 

depune la centrele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plati si 

interventie pentru Agricultura si in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prezentei 

hotarari si 15 martie 2014 inclusiv. 

� Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (4) din H.G. nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor 

metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizata in agricultura, 

cererile de plata insotite de situatia centralizatoare privind cantitatile de motorina achizitionate 

aferente trimestrului IV al anului 2013 se pot depune si in perioada cuprinsa intre data intrarii 

in vigoare a prezentei hotarari si 15 martie 2014 inclusiv. 
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In Monitorul Oficial nr. 156 din 4 martie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 9/2014 pentru completarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 156/2007 privind despagubirea persoanelor fizice 

care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni 

C.E.C. — S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme. 

 

Principalele prevederi 

� Despagubirile se acorda atat pentru perioada depozitului constituit la Casa de Economii si 

Consemnatiuni C.E.C. — S.A., cat si pentru perioada depozitului constituit la Banca Romana 

pentru Dezvoltare — B.R.D. — S.A., dupa cum urmeaza: 

• pentru persoanele care au depus sume de bani la Casa de Economii si Consemnatiuni 

C.E.C. — S.A. inainte de 1 ianuarie 1990, calculul sumelor se va face cu raportare la 

perioada cuprinsa intre data de 1 ianuarie 1990 pana la data de 31 decembrie 2013; 

• pentru persoanele care au depus sume de bani la C.E.C. — S.A. dupa data de 1 ianuarie 

1990, calculul sumelor se va face cu raportare la perioada cuprinsa intre data efectuarii 

depunerii pana la data de 31 decembrie 2013. 

� In cazul in care numarul deponentilor si valoarea totala a despagubirilor prevazute la art. 2 din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 156/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care 

au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. — S.A. in vederea 

achizitionarii de autoturisme, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 232/2008, se 

modifica, elementele tehnice privind despagubirile se stabilesc la propunerea Ministerului 

Finantelor Publice si se aproba prin hotarare a Guvernului. 

 Despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de 

Economii si Consemnatiuni 

 

Organizarea si desfasurarea activitatii de audit financiar pentru 

fonduri europene 

In Monitorul Oficial nr. 163 din 6 martie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 5/2014 a Camerei Auditorilor Financiari din Romania 

pentru aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre Camera 

Auditorilor Financiari din Romania si Ministerul Fondurilor 

Europene privind organizarea si desfasurarea activitatii de audit 

financiar pentru fonduri europene si alte fonduri nerambursabile 

de la alti donatori. 

Principalele prevederi 

� Obiectul Protocolului consta in intreprinderea de actiuni comune menite sa contribuie la 

realizarea in cele mai bune conditii a sarcinilor si responsabilitatilor fiecarei autoritati, respectiv: 

pregatirea auditorilor privind aplicarea legislatiei nationale si europene, armonizate cu cerintele 

de eligibilitate a cheltuielilor si veniturilor si a modului de abordare legala a acestora din punct 

de vedere financiar si adoptarea de masuri comune privind supravegherea auditorilor. 

� Protocolul este incheiat pentru o perioada de timp nelimitata si intra in vigoare incepand cu 

data semnarii acestuia de catre cele doua parti. 

� Protocolul inceteaza la cererea uneia dintre parti prin solicitare scrisa, depusa cu minimum 15 

zile inaintea datei la care se doreste rezilierea. 
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Revizuirea calitatii activitatii de audit desfasurate de  

auditorii financiari 

In Monitorul Oficial nr. 164 din 6 martie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 51/2013 a Camerei Auditorilor Financiari din 

Romania privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 24 

din Normele privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar 

si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, aprobate prin 

Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania 

nr. 49/2013. 

Principalele prevederi 

�      Revizuirea calitatii activitatii de audit desfasurate de auditorii financiari, membri ai Camerei 

Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), persoane fizice active si firme de audit, se efectueaza 

de catre Departamentul de monitorizare si competenta profesionala (DMCP), conform Normelor 

privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii 

financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului CAFR nr. 49/2013, pe baza procedurilor stabilite de 

organismul profesional, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind 

activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in 

conformitate cu standardele internationale in domeniu, sub forma „listelor obiectivelor de 

inspectie", pe naturi de misiuni. 

� Listele de obiective, pe naturi de misiuni, aprobate prin Hotararea Consiliului CAFR nr. 39/2013 

pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor 

activitati desfasurate de auditorii financiari, sunt structurate pe capitole, potrivit principalelor 

obiective ale inspectiei calitatii activitatii, conform art. 11 din Normele privind revizuirea calitatii 

activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, aprobate prin 

Hotararea Consiliului CAFR nr. 49/2013. 

CAFR a aprobat procedurile privind revizuirea calitatii activitatii de 

audit financiar 

In Monitorul Oficial nr. 164 din 6 martie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 50/2013 a CAFR privind aprobarea Procedurilor 

pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calitatii 

activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de 

auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului CAFR nr. 

49/2013. 

Principalele prevederi 

� CAFR monitorizeaza, pe parcursul a 3 inspectii anuale, efectuate pe parcursul a 3 ani 

consecutivi, auditorii financiari care au obtinut la inspectia calitatii calificativele D, C si B, prin 

stabilirea de masuri pentru remedierea neconformitatilor si aplicarea, dupa caz, de sanctiuni 

disciplinare, in urmatoarele conditii: 

� Constatarea modului de remediere a neconformitatilor retinute cu ocazia primei inspectii se 

face prin repetarea inspectiei, de catre personalul Departamentului de monitorizare si 

competenta profesionala (DMCP), in cadrul celor 3 ani de monitorizare prevazuti la art. 29 din 

Normele privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate 

de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului CAFR nr. 49/2013. 
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Revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati 

desfasurate de auditorii financiari 

In Monitorul Oficial nr. 164 din 6 martie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 49/2013 a Camerei Auditorilor Financiari din 

Romania pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calitatii 

activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de 

auditorii financiari. 

Principalele prevederi 

� Sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile, 

Camera Auditorilor Financiari din Romania (Camera) este autoritatea competenta pentru 

efectuarea de revizuiri in vederea asigurarii calitatii serviciilor prestate de auditorii financiari, 

fiind abilitata sa emita norme si proceduri de revizuire a calitatii activitatii de audit financiar, 

precum si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, potrivit legii. 

� Revizuirea calitatii activitatii de audit desfasurate de auditorii financiari, membri ai Camerei, 

persoane fizice active si firme de audit, se efectueaza: 

• asupra politicilor si procedurilor de revizuire a controlului calitatii, aplicate de 

auditorul financiar la nivelul firmei de audit, si, respectiv, a misiunii, conform 

cerintelor art. 11 din ISQC1; 

• prin aplicarea procedurilor stabilite de organismul profesional cu ocazia efectuarii 

inspectiilor de calitate, pentru activitatile prevazute de art. 3 din Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare, constand in: 

� misiuni de audit statutar al situatiilor financiare anuale efectuate conform ISA; 

� misiuni de audit financiar al situatiilor financiare anuale efectuate conform ISA; 

� misiuni de revizuire a situatiilor financiare; 

� alte misiuni de asigurare; si 

� alte misiuni si servicii profesionale, in conformitate cu standardele 

internationale in domeniu si cu reglementarile adoptate de Camera. 

� Toti auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice active si firme de audit, fac 

obiectul unui sistem de asigurare a calitatii, care este organizat potrivit prevederilor 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor 

Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 433/2011, ca un sistem 

independent, si se desfasoara de catre Departamentul de monitorizare si competenta 

profesionala (DMCP) din cadrul Camerei, sub supravegherea Consiliului pentru 

Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile. 

� Exceptie constituie auditorii financiari care participa la misiuni de audit financiar, revizuire, 

asigurare, audit intern sau alte servicii profesionale, in calitate de salariati ai unor firme de 

audit sau ai altor entitati ori de subcontractori ai altor auditori financiari, fara asumarea 

responsabilitatii finale fata de clienti. 

� Inspectorii care efectueaza verificari de asigurare a calitatii semneaza anual declaratia de 

conformitate cu cerintele profesionale ale Camerei privind controlul calitatii auditului. De 

asemenea, cu ocazia primirii delegatiei de inspectie, declara daca se afla sau nu in una dintre 

situatiile de conflict de interese prevazute de Codul etic al profesionistilor contabili, in raport 

cu auditorul financiar sau firma de audit la care urmeaza sa efectueze inspectia calitatii. 
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Clasificarea ocupatiilor din Romania a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 160 din 5 martie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 190/76/2014 al ministrului Muncii, Familiei, Protectiei 

Sociale si Persoanelor Varstnice si al Institutului National de 

Statistica privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor 

din Romania — nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin 

Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al 

presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011. 

Principalele prevederi 

� Clasificarea ocupatiilor din Romania — nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin 

Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National 

de Statistica nr. 1.832/856/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 561 din 

8 august 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza cu noile 

ocupatii practicate in cadrul economiei nationale, prevazute in lista din anexa care face parte 

integranta din prezentul ordin. 

 

Lista ocupatiilor practicate in cadrul economiei nationale ce modifica si completeaza Clasificarea 

ocupatiilor din Romania — nivel de ocupatie (sase caractere) 

 

1. auditor de securitate a aviatiei civile codul — 242228 

2. biochimist medical principal codul — 226915 

3. biochimist medical specialist codul — 226912 

4. biolog medical principal codul —226916 

5. biolog medical specialist codul — 226913 

6. chimist medical principal codul — 226917 

7. chimist medical specialist codul — 226914 

8. coafor stilist codul — 514103 

9. consilier dezvoltare locala si regionala codul — 242229 

10. expert localizare codul — 263219 

11. geomatician codul — 216509 

12. geomorfolog codul — 211441 

13. laborant pentru fabrica de ciment codul — 311942 

14. manager consortiu turistic codul — 263218 

15. montator sisteme opace de termoizolare pentru cladiri codul — 712416 

16. operator camera comanda pentru fabrica de ciment codul — 811411 

17. operator flux pentru fabrica de ciment codul — 811412 

18. operator masini insacuire pentru fabrica de ciment codul — 818303 

19. operator masini paletizate si infoliere pentru fabrica de ciment codul — 818304 

20. promotor local codul — 263220 
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Legea privind protectia si promovarea drepturilor copilului a fost 

republicata 

In Monitorul Oficial nr. 159 din 5 martie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor 

copilului. 

Principalele prevederi 

� Autoritatile publice, organismele private autorizate, precum si persoanele fizice si persoanele 

juridice responsabile de protectia copilului sunt obligate sa respecte, sa promoveze si sa 

garanteze drepturile copilului stabilite prin Constitutie si lege, in concordanta cu prevederile 

Conventiei Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificata prin Legea 

nr. 18/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale celorlalte acte internationale in 

materie la care Romania este parte. 

� Prezenta lege, orice alte reglementari adoptate in domeniul respectarii si promovarii 

drepturilor copilului, precum si orice act juridic emis sau, dupa caz, incheiat in acest domeniu 

se subordoneaza cu prioritate principiului interesului superior al copilului. 

� Interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizica si morala 

normala, la echilibru socioafectiv si la viata de familie. 

� Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv in legatura cu drepturile si 

obligatiile ce revin parintilor copilului, altor reprezentanti legali ai sai, precum st oricaror 

persoane carora acesta le-a fost plasat in mod legal. 

� Principiul interesului superior al copilului va prevala in toate demersurile si deciziile care 

privesc copiii, intreprinse de autoritatile publice si de organismele private autorizate, precum 

si in cauzele solutionate de instantele judecatoresti. 

� Persoanele prevazute anterior sunt obligate sa implice familia in toate deciziile, actiunile si 

masurile privitoare la copil si sa sprijine ingrijirea, cresterea si formarea, dezvoltarea si 

educarea acestuia in cadrul familiei. 

� In determinarea interesului superior al copilului se au in vedere cel putin urmatoarele: 

• nevoile de dezvoltare fizica, psihologica, de educatie si sanatate, de securitate si 

stabilitate si apartenenta la o familie; 

• opinia copilului, in functie de varsta si gradul de maturitate; 

• istoricul copilului, avand in vedere, in mod special, situatiile de abuz, neglijare, 

exploatare sau orice alta forma de violenta asupra copilului, precum si potentialele 

situatii de risc care pot interveni in viitor; 

• capacitatea parintilor sau a persoanelor care urmeaza sa se ocupe de cresterea si 

ingrijirea copilului de a raspunde nevoilor concrete ale acestuia; 

• mentinerea relatiilor personale cu persoanele fata de care copilul a dezvoltat relatii de 

atasament. 

� Copiii au dreptul la protectie si asistenta in realizarea si exercitarea deplina a drepturilor lor, 

in conditiile prezentei legi. 

� Raspunderea pentru cresterea si asigurarea dezvoltarii copilului revine in primul rand 

parintilor, acestia avand obligatia de a-si exercita drepturile si de a-si indeplini obligatiile fata 

de copil tinand seama cu prioritate de interesul superior al acestuia.  
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In Monitorul Oficial nr. 163 din 6 martie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si 

consumului ilicit de droguri. 

Sanctionarea traficului si a altor operatiuni ilicite 

cu substante aflate sub control national 

� Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, 

oferirea, punerea in vanzare, vanzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, 

transportul, procurarea, cumpararea, detinerea ori alte operatiuni privind circulatia drogurilor 

de risc, fara drept, se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi. 

� Daca faptele prevazute anterior au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este inchisoarea 

de la 5 la 12 ani si interzicerea unor drepturi. 

� Introducerea sau scoaterea din tara, precum si importul ori exportul de droguri de risc, fara 

drept, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi. 

� Daca faptele prevazute anterior privesc droguri de mare risc, pedeapsa este inchisoarea de la 

7 la 15 ani si interzicerea unor drepturi. 

� Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, 

cumpararea sau detinerea de droguri de risc pentru consum propriu, fara drept, se 

pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. 

� Daca faptele prevazute anterior privesc droguri de mare risc, pedeapsa este inchisoarea de la 

6 luni la 3 ani. 

� Punerea la dispozitie, cu stiinta, cu orice titlu, a unei locuinte sau a unui local ori a oricarui alt 

loc amenajat, in care are acces publicul, pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea 

consumului ilicit in asemenea locuri se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea 

unor drepturi. 

� Prescrierea drogurilor de mare risc, cu intentie, de catre medic, fara ca aceasta sa fie 

necesara din punct de vedere medical, se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani si 

interzicerea unor drepturi. 

� Cu pedeapsa prevazuta anterior se sanctioneaza si eliberarea cu intentie de droguri de mare 

risc, pe baza unei retete medicale prescrise sau a unei retete medicale falsificate. 

� Obtinerea de droguri de mare risc prin folosirea unei retete medicale sau a unei retete 

medicale falsificate se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani. 

� Administrarea de droguri de mare risc unei persoane, in afara conditiilor legale, se 

pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani. 

� Furnizarea, in vederea consumului, de inhalanti chimici toxici unui minor se pedepseste cu 

inchisoare de la 6 luni la 2 ani. 

Legea privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de 

droguri a fost republicata 
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O.G. privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de 

discriminare a fost republicata 

In Monitorul Oficial nr. 166 din 7 martie 2014 a fost republicata 

O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor 

formelor de discriminare. 

Principalele prevederi 

� In Romania, stat de drept, democratic si social, demnitatea omului, drepturile si libertatile 

cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane reprezinta valori supreme si sunt 

garantate de lege. 

� Principiul egalitatii intre cetateni, al excluderii privilegiilor si discriminarii sunt garantate in 

special in exercitarea urmatoarelor drepturi: 

• dreptul la un tratament egal in fata instantelor judecatoresti si a oricarui altui organ 

jurisdictional; 

• dreptul la securitatea persoanei si la obtinerea protectiei statului impotriva 

violentelor sau maltratarilor din partea oricarui individ, grup sau institutie; 

• drepturile politice, si anume drepturile electorale, dreptul de a participa la viata 

publica si de a avea acces la functii si demnitati publice; 

• drepturile civile; 

• drepturile economice, sociale si culturale; 

• dreptul de acces la toate locurile si serviciile destinate folosintei publice. 

� Exercitarea drepturilor enuntate in cuprinsul prezentului articol priveste persoanele aflate in 

situatii comparabile. 

� Orice persoana fizica sau juridica are obligatia sa respecte principiile enuntate anterior. 

� Potrivit prezentei ordonante, prin discriminare se intelege orice deosebire, excludere, 

restrictie sau preferinta, pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie 

sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, 

infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca 

scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de 

egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de 

lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice. 

� Dispozitia de a discrimina persoanele pe oricare dintre temeiurile prevazute anterior este 

considerata discriminare in intelesul prezentei ordonante. 

� Sunt discriminatorii, potrivit prezentei ordonante, prevederile, criteriile sau practicile 

aparent neutre care dezavantajeaza anumite persoane, pe baza criteriilor anterioare, fata de 

alte persoane, in afara cazului in care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate 

obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate si necesare. 

� Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le genereaza, favorizeaza sau 

defavorizeaza nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoana, un 

grup de persoane sau o comunitate fata de alte persoane, grupuri de persoane sau comunitati 

atrage raspunderea contraventionala conform prezentei ordonante, daca nu intra sub 

incidenta legii penale. 
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CC a respins cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate a Legii 

privind incadrarea personalului didactic 

In Monitorul Oficial nr. 154 din 4 martie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 28 din 21 ianuarie 2014 a Curtii Constitutionale 

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 

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

incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si 

didactic auxiliar din invatamant. 

Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 9 septembrie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 2.720/87/2013, Tribunalul 

Teleorman – Sectia conflicte de munca, asigurari sociale si contencios administrativ si fiscal a 

sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din 

capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a 

personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant. Exceptia a fost ridicata de reclamantul 

Sindicatul Invatamantului Preuniversitar Teleorman, in numele si pentru membra de sindicat 

Daniela Gheorghescu, in cadrul unui litigiu avand ca obiect drepturi banesti. 

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca, in conformitate cu 

dispozitiile art. 50 alin. (10) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu 

modificarile si completarile ulterioare, personalul didactic din invatamantul preuniversitar care 

are titlul stiintific de doctor este remunerat cu 15% in plus la salariul de baza, ca Legea nr. 

128/1997 a fost in vigoare pana la data de 9 februarie 2011 cand a intrat in vigoare Legea 

educatiei nationale nr. 1/2011 si ca dispozitia art. 50 alin. (10) nu a mai fost aplicata cadrelor 

didactice care au obtinut titlul de doctor ulterior datei de 1 ianuarie 2010, ceea ce este 

neconstitutional si discriminatoriu. 

� Astfel, cadre didactice aflate in situatii identice (detinand titlul stiintific de doctor) sunt 

remunerate diferit, in functie de data obtinerii titlului, dupa cum urmeaza: cele care au obtinut 

titlul stiintific de doctor anterior datei de 31 decembrie 2009 primesc in continuare drepturile 

prevazute de Statutul personalului didactic, sub forma de compensatie tranzitorie, iar cele care 

au obtinut titlul ulterior datei de 1 ianuarie 2010 nu primesc nimic. 

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

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

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

invatamant, exceptie ridicata de Sindicatul Invatamantului Preuniversitar Teleorman, in numele 

si pentru membra de sindicat Daniela Gheorghescu, in Dosarul nr. 2.720/87/2013 al 

Tribunalului Teleorman – Sectia conflicte de munca, asigurari sociale si contencios 

administrativ si fiscal si de Uniunea Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar Iasi in 

Dosarul nr. 11.847/99/2012 al Tribunalului Iasi – Sectia I civila. 

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

� In dezacord cu solutia adoptata de Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 28 din 21 ianuarie 

2014, consideram ca exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 din capitolul I al 

anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului 

didactic si didactic auxiliar din invatamant trebuia admisa. 

� Consideram ca prin aceste prevederi se aduce atingere principiului egalitatii consacrat de art. 

16 alin. (1) din Constitutia Romaniei. 
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CC a respins cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate a Legii 

privind incadrarea si salarizarea personalului didactic 

In Monitorul Oficial nr. 160 din 5 martie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 37 din 21 ianuarie 2014 a Curtii Constitutionale 

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 

din anexa nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind incadrarea si 

salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar 

din invatamant. 

Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 8 octombrie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 2.721/87/2013, Tribunalul 

Teleorman — Sectia conflicte de munca, asigurari sociale si contencios administrativ fiscal — 

Complet specializat pentru litigii de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala 

cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din anexa nr. 5 la Legea nr. 63/2011 

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

invatamant, exceptie ridicata de Sindicatul invatamantului preuniversitar Teleorman, in numele 

si pentru membrul de sindicat Dragan Gigi, cu ocazia solutionarii unei cauze in care autorul 

solicita obligarea paratului la calcularea si plata diferentelor de drepturi salariale rezultate ca 

urmare a neacordarii sporului de 15% pentru titlul stiintific de doctor, incepand cu data de 20 

februarie 2013. 

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

prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale sub aspectul excluderii de la acordarea 

sumelor corespunzatoare titlului de doctor a celor care au dobandit acest titlu ulterior datei de 

31 decembrie 2009.  

� Astfel, prevederile art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 incalca principiul 

egalitatii in drepturi si nediscriminarii, deoarece creeaza o diferenta de tratament juridic 

nejustificata si nerezonabila intre cadrele didactice care au obtinut titlul stiintific de doctor 

anterior datei de 31 decembrie 2009 si cele care au obtinut titlul ulterior acestei date, in sensul 

ca beneficiul sporului aferent acestui titlu este acordat numai primei categorii de personal. 

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

neconstitutionalitate ridicata de Sindicatul invatamantului preuniversitar Teleorman, in 

numele si pentru membrul de sindicat Dragan Gigi, in Dosarul nr. 2.721/87/2013 al Tribunalului 

Teleorman — Sectia conflicte de munca, asigurari sociale si contencios administrativ fiscal — 

Complet specializat pentru litigii de munca si asigurari sociale si constata ca dispozitiile art. 8 

din anexa nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului 

didactic si didactic auxiliar din invatamant sunt constitutionale in raport cu criticile formulate 

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

� In dezacord cu solutia adoptata de Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 37 din 21 ianuarie 

2014, consideram ca exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 din capitolul I al 

anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului 

didactic si didactic auxiliar din invatamant trebuia admisa. 

� Consideram ca prin aceste prevederi se aduce atingere principiului egalitatii consacrat de art. 

16 alin. (1) din Constitutia Romaniei. 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  

� Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si 

sanctionarea spalarii banilor , precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si 

combatere a finantarii actelor de terorism  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea 

Serviciului de Telecomunicatii Speciale, a O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea 

Ministerului Afacerilor Interne, precum si a altor acte normative  

 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 58 din Legea nr. 1/2011 a Educatiei Nationale  

 

� Proiect de Lege pentru completarea art. 33 din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea 

produselor si serviciilor de piata  

 

� Propunere legislativa privind unele masuri de efectuare a retinerilor din veniturile obtinute de 

persoanele fizice din contracte privind raporturi de munca, in baza unor titluri executorii  

 

� Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele 

masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si 

in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei  

 

� Propunere legislativa pentru infiintarea ghiseului unic pentru inmatricularea autovehiculelor  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii minelor nr. 85/2003  

 

� Propunere legislativa privind educatia prin sport  

 

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

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  

 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi  

� Proiect de Lege pentru completarea alin. (2) al art. 96 din Legea nr. 448/2006 privind protectia 

si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata  
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 Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea 

impotriva incendiilor 

 

� Propunere legislativa privind modificarea art. 25 din Legea nr. 333/2003 privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (8) al art. 8 din Legea nr. 220/2008 pentru 

stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 

 

� Propunere legislativa pentru abrogarea art. 4 alin. (5) din Legea nr. 247/2005 privind reforma 

in domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (1) al art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice 

 

� Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor 

publici 

 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 20 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si 

sanctionarea tuturor formelor de discriminare 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 257 lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal 

 

� Propunere legislativa privind modificarea Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale 

 

� Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte 

ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia 

europeana privind protectia consumatorilor 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea si 

functionarea parcurilor industriale 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.G. nr. 2/2001 privind regimul 

juridic al contraventiilor 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1991 privind 

sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 
 

 
Ghidul de finantare a Programului Rabla 2014 

supus dezbaterii 

 

Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice a publicat pe data de 5 martie 

un proiect de ordin pentru aprobarea ghidului de finantare a Programului 

Rabla 2014. 

Ghidul constituie un suport informativ, avand rolul de a furniza informatii esentiale privind derularea 

Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national. 

 

Ghidul contine dispozitii privind: 

a) sursa de finantare, suma prevazuta si durata de aplicare a programului; 

b) cuantumul si conditiile de acordare a primei de casare; 

c) categoriile de persoane eligibile si criteriile de eligibilitate; 

d) participarea persoanelor eligibile in cadrul programului. 

 

Obiectul programului il reprezinta finantarea nerambursabila din Fondul pentru mediu, acordata sub 

forma primei de casare, pentru achizitionarea autovehiculelor noi, mai putin poluante, in schimbul 

predarii spre casare a autovehiculelor uzate.  

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

asteptate la Administratia Fondului pentru Mediu, persoana de contact: Gratiela Dumitrache, tel/fax: 

021.319.48.49; 021.319.48.50, in 10 zile de la publicare. 

MADR a elaborat Legea zootehniei 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a publicat pe data de 3 

martie un proiect de lege a zootehniei ce reglementeaza cresterea si 

ameliorarea animalelor. 

Legea reglementeaza desfasurarea de catre crescatorii de animale a activitatilor enumerate de lege, 

pentru animalele din urmatoarele specii: taurine, bubaline, cabaline, ovine, caprine, porcine, iepuri, 

animale de blana, canide, feline, pasari, albine si viermi de matase. 

 

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

asteptate pe adresa de e-mail: anne.niculescu@madr.ro, in termen de 30 de zile. 
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Decrete si cereri de reexaminare semnate in perioada 1-7 martie 
 

Decrete 

• Decret pentru promulgarea Legii privind unele masuri de reglementare a 

vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare 

a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in 

administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie 

agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind 

exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea 

art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 

 

Cereri de reexaminare 

 

In data de 5 martie au fost semnate cereri de reexaminare asupra: 

1. Legii pentru aprobarea O.G. nr. 14/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru 

suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de 

la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice. 

2. Legii pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006. 
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