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Editura C.H.Beck a pus in practica un proiect care se 

dovedeste util atat pentru specialisti, cat si pentru absolventii 

facultatilor de drept sau chiar pentru cititorii interesati de 

informatii legislative, actualizate saptamanal. 

InfoLEGALis reprezinta un instrument de lucru in care este 

realizata o selectie a unor elemente de noutate legislativa. 

Contine informatii despre evenimente legislative care se afla 

in derulare, despre acte normative noi sau aflate in stadiul de 

proiect. 

Proiectul se adreseaza nu numai celor care lucreaza in 

domeniul juridic, ci si celor care doresc sa afle noutatile 

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

un specialist. 

Intreaga echipa desfasoara o munca sustinuta pentru a 

publica in timp util noutatile legislative. Orice propuneri sau 

sugestii le asteptam la adresa de contact. 
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In Monitorul Oficial nr. 168 din 10 martie 2014 a fost publicat 

Regulamentul nr. 5/20014 al Autoritatii de Supraveghere 

Financiara pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 

7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, 

aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor 

Mobiliare nr. 30/2006. 

Principalele prevederi 

� Virarea sumelor datorate se va realiza lunar, cel tarziu pana la data de 15 a fiecarei luni 

calendaristice, corespunzator tranzactiilor din luna precedenta, fara deducerea 

comisioanelor bancare din obligatia de plata. 

� Depozitarii centrali au obligatia sa vireze lunar, cel mai tarziu pana la data de 15 a 

fiecarei luni calendaristice, in contul indicat de A.S.F., sumele colectate in luna 

precedenta, fara deducerea comisioanelor bancare din obligatia de plata. 

� Sumele provenite din tarifele percepute pentru tranzactiile prevazute anterior se 

calculeaza si se retin lunar de operatorii de piata si/sau de operatorii de sistem de la 

fiecare parte contractanta si se vireaza in contul indicat de A.S.F., cel mai tarziu pana la 

data de 15 a fiecarei luni calendaristice pentru luna precedenta. 

Regulamentul privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor 

Mobiliare a fost modificat 

Actualizarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi 

In Monitorul Oficial nr. 169 din 10 martie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 14/2014 al Autoritatii Nationale de Reglementare in 

Domeniul Energiei privind actualizarea valorilor-limita de 

tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat 

verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2014. 

Principalele prevederi 

� Valorile-limita de tranzactionare a certificatelor verzi pe piata de certificate verzi pentru 

anul 2014 sunt urmatoarele: 

• valoarea minima de 130,69 lei/certificat verde (respectiv 29,280 euro/certificat verde); 

• valoarea maxima de 266,22 lei/certificat verde (respectiv 59,647 euro/certificat verde). 

� Contravaloarea certificatului verde neachizitionat de catre operatorii economici care au 

obligatie anuala de achizitie de certificate verzi, in cazul neindeplinirii cotei obligatorii de 

achizitie de certificate verzi pentru anul 2014, este de 532,44 lei/certificat verde neachizitionat 

(respectiv 119,293 euro/certificat verde neachizitionat). 

� Societatea Operatorul pietei de energie electrica si a gazelor naturale OPCOM – S.A., 

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ – S.A., producatorii de 

energie electrica din surse regenerabile si operatorii economici care au obligatie anuala de 

achizitie de certificate verzi duc la indeplinire prevederile prezentului ordin. 
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 Cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si firmele de investitii 

In Monitorul Oficial nr. 170 din 10 martie 2014 a fost publicat 

Regulamentul nr. 3/2014 al ASF privind unele aspecte legate de 

aplicarea O.U.G. nr. 99/2006 privind institutiile de credit si 

adecvarea capitalului si a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al 

Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind 

cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si firmele de 

investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012. 

Principalele prevederi 

� Prezentul regulament reglementeaza: 

• unele aspecte legate de aplicarea Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al 

Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele 

prudentiale pentru institutiile de credit si firmele de investitii si de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 648/2012; 

• unele aspecte legate de administrarea societatilor de servicii de investitii 

financiare, denumite in continuare S.S.I.F., procesul intern de evaluare a adecvarii 

capitalului la riscuri, precum si elemente legate de administrarea riscurilor; 

• unele aspecte legate de fondurile proprii ale S.S.I.F.; 

• cerintele privind amortizoarele de capital; 

• supravegherea pe baza consolidata a S.S.I.F. 

� Prezentul regulament se aplica S.S.I.F.-urilor, persoane juridice romane, la nivel individual 

si/sau, dupa caz, consolidat si subconsolidat. 

� Structura organizatorica a unei S.S.I.F. respecta prevederile titlului III cap. I din 

Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare, aprobat prin Ordinul 

Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificarile ulterioare. 

� In cadrul structurii organizatorice stabilite organul de conducere al unei S.S.I.F. trebuie sa 

defineasca, sa supravegheze si sa fie responsabil pentru implementarea unei structuri 

organizatorice a activitatii S.S.I.F. care sa asigure administrarea efectiva si prudenta a 

S.S.I.F., inclusiv separarea responsabilitatilor in cadrul organizatiei si prevenirea conflictelor 

de interese. 

� Structura organizatorica a unei S.S.I.F. trebuie sa asigure conformarea cu urmatoarele 

principii: 

• organul de conducere trebuie sa aiba responsabilitate deplina in ceea ce priveste 

S.S.I.F. si trebuie sa aprobe si sa supravegheze implementarea obiectivelor 

strategice, a strategiei privind administrarea riscurilor si organizarea activitatii ale 

S.S.I.F.; 

• organul de conducere trebuie sa asigure integritatea sistemelor contabile si de 

raportare financiara, inclusiv controalele financiare si operationale si conformarea 

cu legislatia si standardele relevante; 

• organul de conducere trebuie sa supravegheze procesul de publicare a informatiilor 

si de comunicare; 

• organul de conducere trebuie sa fie responsabil pentru asigurarea supravegherii 

efective a conducerii superioare. 
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  Administrarea si utilizarea fondului de risc 

pentru Programul Mihail Kogalniceanu 

In Monitorul Oficial nr. 172 din 11 martie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 295/2014 al ministrului Finantelor Publice privind 

modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor 

publice nr. 2.595/2011 pentru aprobarea Normelor privind 

modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc 

pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici 

si mijlocii, precum si reflectarea acestuia in contabilitatea 

Trezoreriei Statului. 

Principalele prevederi 

� Fondul de risc pentru intreprinderi mici si mijlocii se constituie potrivit art. 7 alin. (2) din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor 

pentru intreprinderi mici si mijlocii, din urmatoarele surse: 

• comisionul de risc incasat de la beneficiarii programelor; 

• sumele recuperate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala in contul valorii de 

executare a garantiilor platite de catre Ministerul Finantelor Publice in cadrul 

programelor; 

• obligatiile fiscale accesorii la nivelul celor prevazute pentru neplata in termen a 

obligatiilor fiscale, aplicate creantelor rezultate din plata garantiilor in cadrul 

programelor, calculate si recuperate de catre Agentia Nationala de Administrare 

Fiscala; 

• dobanzile bonificate la disponibilul fondului de risc in cadrul programelor; 

• in cazul in care disponibilul fondului de risc nu acopera valoarea de executare a 

garantiilor, acesta se alimenteaza de la bugetul de stat prin alocatiile bugetare anuale 

pe perioada 2013-2018 prin bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni Generale. 

Eliberarea legitimatiilor de inspectie fiscala 

In Monitorul Oficial nr. 172 din 11 martie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 353/2014 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea Ordinului 

presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 

1.156/2009 privind legitimatiile de inspectie fiscala. 

Principalele prevederi 

� Pentru desfasurarea inspectiei fiscale, potrivit titlului VII «Inspectia fiscala» din Ordonanta 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, se vor elibera legitimatii de inspectie fiscala personalului cu atributii de 

inspectie fiscala. 

� Legitimatiile de inspectie fiscala vor fi semnate de catre directorul general al organului fiscal. 

� Eliberarea legitimatiilor de inspectie fiscala se face de catre organul fiscal pe baza unei 

evidente nominale. 
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In Monitorul Oficial nr. 181 din 13 martie 2014 a fost publicata 

Norma nr. 1/2014 as Autoritatii de Supraveghere Financiara 

privind incheierea exercitiului financiar 2013 pentru societatile din 

domeniul asigurarilor. 

 

Principalele prevederi 

� Norma se aplica asiguratorilor, reasiguratorilor si brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, 

asa cum sunt definiti la art. 2 lit. A pot. 5, lit. B pct. 39 si lit. C pct. 57 din Legea nr. 32/2000 

privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

� Societatile de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, denumite in continuare 

asiguratori, precum si brokerii de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, denumiti 

in continuare brokeri de asigurare, autorizati in conditiile Legii nr. 32/2000, cu modificarile si 

completarile ulterioare, au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale la data de 31 

decembrie 2013, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau lichidarii, in conditiile legii. 

� Asiguratorii, brokerii de asigurare, precum si subunitatile deschise in Romania de societatile de 

asigurare rezidente in state apartinand Spatiului Economic European au obligatia sa organizeze 

si sa conduca contabilitatea proprie, potrivit reglementarilor contabile conforme cu directivele 

europene specifice domeniului asigurarilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de 

Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.129/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii 

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

 Incheierea exercitiului financiar 2013 pentru societatile  

din domeniul asigurarilor 

 

Sistemul de promovare a producerii energiei din surse regenerabile 

In Monitorul Oficial nr. 184 din 14 martie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea si completarea Legii nr. 

220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 

energiei din surse regenerabile de energie. 

 

Principalele prevederi 

� Cotele anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care 

beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru perioada 2010–2013 sunt 

urmatoarele: 2010-8,3%; 2011-10%; 2012-12%; 2013-14%. 

� Incepand cu anul 2014, ANRE monitorizeaza anual cotele anuale realizate de energie electrica 

produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin 

certificate verzi si, in functie de gradul de realizare a obiectivului national si de impactul la 

consumatorul final, estimeaza, publica pe site-ul propriu si informeaza Guvernul pana la data de 

30 iunie a anului curent asupra nivelului cotei anuale obligatorii de energie electrica produsa din 

surse regenerabile de energie, care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi 

pentru anul urmator. 
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Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte 

In Monitorul Oficial nr. 171 din 10 martie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 18/251/2014 al MDRAP si al MFP pentru modificarea si 

completarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 

18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de 

locuinte, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si 

locuintei, al ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, 

ministrul administratiei si internelor, nr. 163/540/23/2009. 

Principalele prevederi 

� Coordonatorul local instiinteaza, dupa caz, asociatiile de proprietari despre posibilitatea asigurarii 

de catre autoritatile administratiei publice locale, in baza si in limita fondurilor aprobate anual cu 

aceasta destinatie, a finantarii cheltuielilor aferente executarii lucrarilor de interventie 

corespunzatoare cotei de contributie ce revine proprietarilor/asociatiilor de proprietari, cu 

recuperarea sumelor in conformitate cu prevederile art. 14 alin. (3)—(9) din Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr. 18/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, 

cu modificarile si completarile ulterioare. 

� Adunarea generala a proprietarilor hotaraste, in conditiile si cu respectarea prevederilor art. 10 

alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, aprobata cu modificari si completari 

prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, inscrierea in programul local si 

semnarea contractului de mandat transmis de coordonatorul local. 

Asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale 

In Monitorul Oficial nr. 172 din 11 martie 2014 a fost publicata 

H.G. nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea 

calitatii in domeniul serviciilor sociale. 

Principalele prevederi 

� Furnizorii de servicii sociale, precum si serviciile sociale acordate de acestia se acrediteaza in 

conditiile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu 

modificarile ulterioare, denumita in continuare lege. 

� Procedura de acreditare cuprinde totalitatea activitatilor de evaluare si certificare a 

respectarii criteriilor si standardelor definite de lege. 

� In scopul evidentierii gradului de excelenta a serviciilor sociale, se poate solicita evaluarea si 

incadrarea acestora in clase de calitate. 

� In cadrul procesului de acreditare, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si 

Persoanelor Varstnice are responsabilitatea elaborarii standardelor, criteriilor si indicatorilor 

prevazuti de lege, precum si a organizarii, coordonarii si implementarii activitatilor de 

evaluare, certificare, monitorizare si control al calitatii in domeniul serviciilor sociale. 

� Planificarea si realizarea activitatilor de evaluare in teren, de monitorizare si control se 

realizeaza de catre Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala prin agentiile judetene 

pentru plati si inspectie sociala, respectiv a municipiului Bucuresti. 
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HG privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei  

a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 176 din 11 martie 2014 a fost publicata 

H.G. nr. 137/2014 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 

652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei. 

Principalele prevederi 

� Ministerul dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de directii, servicii, 

birouri, denumite in continuare compartimente administrative, si compus din 309 posturi, 

exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului si cele ale Directiei de 

implementare a proiectelor finantate din imprumuturi externe (DIPFIE) si Directiei Nationale 

de Probatiune (DNP). 

� DNP, structura cu personalitate juridica, constituita in temeiul Legii nr. 252/2013 privind 

organizarea si functionarea sistemului de probatiune, cu modificarile si completarile 

ulterioare, functioneaza in cadrul Ministerului Justitiei. 

� Activitatea DNP este coordonata direct de catre ministrul justitiei. 

� Serviciile de probatiune, aflate in subordinea DNP, functioneaza in fiecare municipiu 

resedinta de judet si in municipiul Bucuresti. Prin decizie a directorului general al Directiei 

Nationale de Probatiune pot fi infiintate sedii secundare ale serviciilor de probatiune. 

� Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de probatiune se aproba prin ordin 

al ministrului justitiei. 

A fost publicata initiativa legislativa a cetatenilor 

privind modificarea Codului muncii 

In Monitorul Oficial nr. 173 din 11 martie 2014 a fost publicata 

initiativa legislativa a cetatenilor potrivit Legii nr. 189/1999 /2014 

privind initiativa legislativa a cetatenilor pentru promovarea 

proiectului de lege privind modificarea si completarea Legii nr. 

53/2003 – Codul muncii. 

Principalele prevederi 

� Prezentul cod reglementeaza raporturile individuale si colective de munca, modul in care se 

efectueaza controlul aplicarii reglementarilor din domeniul raporturilor de munca, precum si 

jurisdictia muncii. 

� Anterior inceperii activitatii de catre salariat, angajatorul are obligatia de a inregistra 

contractul individual de munca in registrul general de evidenta a salariatilor. 

� In termen de 10 zile lucratoare de la inregistrarea contractului individual de munca, 

angajatorul va transmite inspectoratului teritorial de munca registrul general de evidenta a 

salariatilor. 

� Angajatorul are obligatia de a comunica in scris salariatului propunerea de modificare a 

contractului individual de munca. 

� Salariatul are obligatia de a comunica in scris raspunsul sau angajatorului in termen de 10 

zile de la data luarii la cunostinta a propunerii. 

� In cazul in care salariatul nu este de acord cu propunerea angajatorului sau nu raspunde in 

termenul prevazut anterior, contractul individual de munca nu poate fi modificat. 
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Unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor 

agricole situate in extravilan 

In Monitorul Oficial nr. 178 din 12 martie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 17/2014 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. 

Principalele prevederi 

� Scopurile prezentei legi sunt: 

• asigurarea securitatii alimentare, protejarea intereselor nationale si exploatarea 

resurselor naturale, in concordanta cu interesul national; 

• stabilirea unor masuri privind reglementarea vanzarii-cumpararii terenurilor agricole 

situate in extravilan; 

• comasarea terenurilor agricole in vederea cresterii dimensiunii fermelor agricole si 

constituirea exploatatiilor viabile economic. 

� Terenurile agricole situate in intravilan nu intra sub incidenta prezentei reglementari. 

� Prevederile prezentei legi se aplica cetatenilor romani, respectiv cetatenilor unui stat membru 

al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spatiul Economic European 

(ASEE) sau ai Confederatiei Elvetiene, precum si apatrizilor cu domiciliul in Romania, intr-un 

stat membru al Uniunii Europene, intr-un stat care este parte la ASEE sau in Confederatia 

Elvetiana, precum si persoanelor juridice avand nationalitatea romana, respectiv a unui stat 

membru al Uniunii Europene, a statelor care sunt parte la ASEE sau a Confederatiei Elvetiene. 

Cetatenii si persoanele juridice apartinand unui stat membru ai Uniunii Europene sau statelor 

care sunt parte la ASEE sau Confederatiei Elvetiene pot achizitiona teren agricol in Romania in 

conditii de reciprocitate. 

� Cetateanul unui stat tert si apatridul cu domiciliul intr-un stat tert, precum si persoanele 

juridice avand nationalitatea unui stat tert pot dobandi dreptul de proprietate asupra 

terenurilor agricole situate in extravilan in conditiile reglementate prin tratate internationale, 

pe baza de reciprocitate, in conditiile prezentei legi. 

� Terenurile agricole situate in extravilan pe o adancime de 30 km fata de frontiera de stat si 

tarmul Marii Negre, catre interior, precum si cele situate in extravilan la o distanta de pana la 

2.400 m fata de obiectivele speciale pot fi instrainate prin vanzare-cumparare doar cu avizul 

specific al Ministerului Apararii Nationale, eliberat in urma consultarii cu organele de stat cu 

atributii in domeniul sigurantei nationale, prin structurile interne specializate mentionate la 

art. 6 alin. 1 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

� Avizele vor fi comunicate in termen de 20 de zile lucratoare de la inregistrarea cererii de 

solicitare de catre vanzator. 

� Procedura si alte elemente privind obtinerea avizului specific al Ministerului Apararii 

Nationale se reglementeaza prin normele metodologice de aplicare a legii. In cazul 

neindeplinirii acestei obligatii de a emite avizul, se considera ca fiind favorabil. 

� Terenurile agricole situate in extravilan, in care se afla situri arheologice, in care au fost 

instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potential arheologic evidentiat 

intamplator, pot fi instrainate prin vanzare doar cu avizul specific al Ministerului Culturii, 

respectiv al serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, dupa caz, emis in termen de 20 de 

zile lucratoare de la inregistrarea cererii de solicitare de catre vanzator. 
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Legea privind regimul materiilor explozive a fost republicata 

In Monitorul Oficial nr. 177 din 12 martie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive. 

Principalele prevederi 

� Prevederile prezentei legi se aplica la prepararea, producerea, procesarea, experimentarea, 

detinerea, tranzitarea pe teritoriul tarii, transmiterea sub orice forma, transferul, transportul, 

introducerea pe piata, depozitarea, incarcarea, incartusarea, delaborarea, distrugerea, 

manuirea, comercializarea si folosirea de catre persoanele juridice sau fizice autorizate a 

materiilor explozive. 

� In sensul prezentei legi, prin materii explozive se intelege explozivii de tipul amestecuri 

explozive, emulsii explozive, mijloace de initiere, fitile detonante, Utile de siguranta, fitile de 

aprindere, capse electrice, capse pirotehnice, tuburi de soc, relee detonante, inclusiv 

explozivii de uz civil si articolele pirotehnice. 

� Prezenta lege nu aduce atingere regimului juridic al explozivilor de uz civil, astfel cum este 

reglementat in Hotararea Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerintelor esentiale de 

securitate ale explozivilor de uz civil si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, si in Hotararea Guvernului nr. 612/2010 privind 

stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale articolelor pirotehnice si a conditiilor pentru 

introducerea lor pe piata, cu modificarile ulterioare. 

Legea privind regimul substantelor si preparatelor chimice 

periculoase a fost republicata 

In Monitorul Oficial nr. 178 din 12 martie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor 

chimice periculoase. 

Principalele prevederi 

� Prezenta lege stabileste cadrul normativ general pentru controlul efectiv si supravegherea 

eficienta a regimului substantelor si preparatelor chimice periculoase, in vederea protejarii 

sanatatii populatiei si a mediului impotriva actiunii negative a substantelor si preparatelor 

chimice periculoase. 

� Principiile care stau la baza activitatilor ce implica substante si preparate chimice 

periculoase sunt: 

• principiul precautiei in gestionarea substantelor si a preparatelor chimice 

periculoase, in vederea prevenirii pagubelor fata de sanatatea populatiei si de mediu; 

• principiul transparentei fata de consumatori, asigurandu-se accesul la informatii 

privind efectele negative pe care le pot genera substantele si preparatele chimice 

periculoase; 

• principiul securitatii operatiunilor de gestionare a substantelor si preparatelor 

chimice periculoase. 
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In Monitorul Oficial nr. 182 din 13 martie 2014 a fost 

republicata Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor 

pentru construirea unei locuinte proprietate personala. 

Principalele prevederi 

� Prezenta lege reglementeaza regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu varsta cuprinsa intre 18 

si 35 de ani a unei suprafete de teren, din terenurile aflate in domeniul privat al unitatilor 

administrativ-teritoriale, pentru construirea unei locuinte proprietate personala. 

� Atribuirea terenului se face in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei proprietate 

personala, in limita suprafetelor disponibile, prin hotarare a consiliului local al comunei, 

orasului, municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti in care este situat terenul. 

� Atribuirea terenurilor se face in ordinea de prioritate stabilita pe baza unor criterii aprobate 

prin hotarare a consiliului local. 

� Suprafetele de teren care pot fi atribuite tinerilor pentru construirea unei locuinte 

proprietate personala, potrivit prevederilor art. 1, vor fi cuprinse intre 150 m2 si 300 m2 in 

municipii si sectoarele municipiului Bucuresti, intre 250 m2 si 400 m2 in orase si intre 250 m2 

si 1.000 m2 in comune si satele apartinatoare unitatilor administrativ-teritoriale. 

� De prevederile anterioare beneficiaza, o singura data, tinerii care, la data depunerii cererii au 

varsta de pana la 35 de ani si indeplinesc urmatoarele conditii: 

• au implinit varsta de 18 ani; 

• la data depunerii cererii, precum si la data rezolvarii acesteia nu au avut sau nu detin 

in proprietate o locuinta ori un teren destinat construirii unei locuinte proprietate 

personala, atat in localitatea in care se solicita atribuirea in folosinta a unui teren, cat 

si in alte localitati. 

� Consiliile locale pot stabili criterii suplimentare fata de cele prevazute anterior, in vederea 

atribuirii terenurilor disponibile. 

� Cererea pentru atribuirea terenului se depune la consiliul local al comunei, orasului, 

municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti in care solicitantul are domiciliul. 

� Cererea cuprinde numele si prenumele solicitantului si domiciliul acestuia, la care se 

anexeaza o copie de pe certificatul de nastere, o copie de pe cartea de identitate, o declaratie 

a solicitantului, pe propria raspundere, in care se mentioneaza ca nu detine sau nu a detinut in 

proprietate o locuinta ori un teren destinat construirii unei locuinte; o declaratie similara se 

depune si la data rezolvarii cererii. 

� Consiliul local caruia i-a fost adresata cererea de atribuire a terenului pentru construirea unei 

locuinte proprietate personala se va pronunta asupra acesteia, prin hotarare, in conditiile 

prevazute de lege. 

� Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinte proprietate personala este obligat sa 

inceapa constructia locuintei in termen de un an de la data atribuirii terenului si sa o realizeze 

cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 

constructii. 

Legea privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 

locuinte proprietate personala a fost republicata 
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Legea privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice 

In Monitorul Oficial nr. 186 din 14 martie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor 

publice. 

Principalele prevederi 

� Libertatea cetatenilor de a-si exprima opiniile politice, sociale sau de alta natura, de a 

organiza mitinguri, demonstratii, manifestatii, procesiuni si orice alte intruniri si de a participa 

la acestea este garantata prin lege. Asemenea activitati se pot realiza numai pasnic si fara 

niciun fel de arme. 

� Adunarile publice — mitinguri, demonstratii, manifestatii, competitii sportive, procesiuni si 

altele asemenea —, ce urmeaza sa se desfasoare in piete, pe caile publice ori in alte locuri in 

aer liber, se pot organiza numai dupa declararea prealabila prevazuta de prezenta lege. 

� Pentru competitiile sportive internationale, precum si pentru manifestarile sportive 

internationale, declararea prealabila este obligatorie, indiferent de locul de desfasurare a 

acestora.  

� Adunarile publice trebuie sa se desfasoare in mod pasnic si civilizat, cu protectia 

participantilor si a mediului ambiant, fara sa stanjeneasca folosirea normala a drumurilor 

publice, a transportului in comun, cu exceptia celor autorizate, functionarea institutiilor 

publice sau private, a celor de invatamant, cultura si sanatate, a unitatilor economice ori sa 

degenereze in actiuni turbulente de natura a pune in primejdie ordinea si linistea publica, 

siguranta persoanelor, integritatea corporala, viata sau bunurile acestora ori ale domeniului 

public, si nu pot fi continuate dupa ora 23,00, caz in care intra sub incidenta dispozitiilor Legii 

nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a 

ordinii si linistii publice, republicata. 

Regulamentul CNVM privind serviciile de investitii financiare  

a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 185 din 14 martie 2014 a fost publicat 

Regulamentul nr. 4/2014 al ASF privind agentii delegati si pentru 

modificarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile 

de investitii financiare, aprobat prin Ordinul CNVM nr. 121/2006. 

Principalele prevederi 

� Prezentul regulament stabileste reguli si proceduri cu privire la autorizarea si activitatea 

desfasurata de agentii delegati in aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu 

modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 297/2004. 

� Autoritatea de Supraveghere Financiara este autoritatea nationala competenta sa aplice 

prevederile prezentului regulament, prin exercitarea prerogativelor sale legale. 

� Agentii delegati desemnati de S.S.I.F. vor fi autorizati si inscrisi in Registrul public al A.S.F. 

� S.S.I.F. poate fi actionar/asociat la o persoana juridica ce va desfasura activitate de agent de-

legat numai daca S.S.I.F. va solicita autorizarea persoanei juridice respective in aceasta calitate. 
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Procedurile de inscriere la examenul de competenta profesionala a 

stagiarilor CAFR 

In Monitorul Oficial nr. 184 din 14 martie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 7/2014 a CAFR privind aprobarea Procedurilor de 

inscriere la examenul de competenta profesionala a persoanelor 

care au finalizat stagiul la CAFR si sunt membri cu drepturi depline 

ai Asociatiei Contabililor Autorizati. 

Principalele prevederi 

� Prezentele proceduri se aplica urmatoarelor categorii de persoane: 

• persoane care au echivalat testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-

contabil pentru accesul la stagiu, conform Hotararii Consiliului Camerei Auditorilor 

Financiari din Romania nr. 206/2011 pentru aprobarea Procedurilor de inscriere la 

stagiu a persoanelor care au obtinut diploma de absolvire ACCA si nu au desfasurat 

activitati de audit statutar, au efectuat si au finalizat cei 3 ani de stagiu, conform 

prevederilor Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR); 

• persoane care au echivalat testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-

contabil pentru accesul la stagiu, conform Hotararii Consiliului Camerei Auditorilor 

Financiari din Romania nr. 211/2011 privind adoptarea Procedurilor de inscriere la 

stagiul organizat de Camera Auditorilor Financiari din Romania a studentilor Asociatiei 

Contabililor Autorizati care au promovat o parte din examenele organizate de Asociatia 

Contabililor Autorizati, dar nu au devenit inca membri cu drepturi depline, au efectuat si 

au finalizat cei 3 ani de stagiu, conform prevederilor CAFR si in timpul celor 3 ani de 

stagiu au devenit membri cu drepturi depline ai Asociatiei Contabililor Autorizati 

(ACCA). 

� Dupa finalizarea stagiului, persoanele mentionate anterior pot solicita inscrierea la examenul 

de competenta profesionala pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, urmand a sustine 

numai proba practica din cadrul acestui examen. 

A fost convocata Conferinta ordinara anuala a Camerei Consultantilor 

Fiscali din Romania 

In Monitorul Oficial nr. 182 din 13 martie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 4/2014 a Camerei Consultantilor Fiscali privind 

convocarea Conferintei ordinare anuale a Camerei Consultantilor 

Fiscali din Romania. 

Principalele prevederi 

� Se convoaca Conferinta ordinara anuala a Camerei Consultantilor Fiscali din Romania in 

data de 26 aprilie 2014, denumita in continuare Conferinta. 

� La lucrarile Conferintei pot participa consultantii fiscali inscrisi in evidenta Camerei 

Consultantilor Fiscali, care si-au indeplinit toate obligatiile fata de aceasta la termenele 

stabilite prin hotarari ale acesteia, respectiv: depunerea declaratiilor cu veniturile realizate 

din activitatea de consultanta fiscala, achitarea cotizatiilor fixe si variabile, participarea la 

cursurile de pregatire profesionala continua. 
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Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2014 

a membrilor Camerei Consultantilor Fiscali 

In Monitorul Oficial nr. 179 din 13 martie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 3/2014 a Camerei Consultantilor Fiscali privind 

aprobarea Programului de pregatire profesionala continua aferent 

anului 2014. 

Principalele prevederi 

� Camera Consultantilor Fiscali elaboreaza Programul de pregatire profesionala continua 

aferent anului 2014, in conformitate cu prevederile Normelor privind pregatirea profesionala 

continua a consultantilor fiscali, aprobate prin Hotararea Conferintei nationale a Camerei 

Consultantilor Fiscali nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare. 

� Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2014 se adreseaza tuturor 

membrilor Camerei Consultantilor Fiscali. 

� Pregatirea profesionala continua este un drept si, in acelasi timp, o obligatie a membrilor 

Camerei Consultantilor Fiscali in ceea ce priveste actualizarea cunostintelor si formarea 

eficienta, cu garantarea calitatii serviciilor prestate catre clienti. Totodata, pregatirea 

profesionala continua este o exigenta impusa prin Codul privind conduita etica si profesionala 

in domeniul consultantei fiscale, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei 

Consultantilor Fiscali nr. 3/2007. 

Acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile 

trecute in proprietatea statului bulgar 

In Monitorul Oficial nr. 184 din 14 martie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 10/2014 privind unele masuri temporare in vederea 

consolidarii cadrului normativ necesar aplicarii unor dispozitii din 

Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor 

romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in 

urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria. 

Principalele prevederi 

� Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se suspenda, pe o 

perioada de 6 luni, emiterea hotararilor prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 9/1998 

privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea 

statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 

septembrie 1940, republicata, si la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 290/2003 privind acordarea 

de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, 

sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare 

a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, 

semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificarile si completarile ulterioare. 

� Pe perioada stabilita se suspenda emiterea de catre Autoritatea Nationala pentru 

Restituirea Proprietatilor a deciziilor de validare sau invalidare a hotararilor comisiilor 

judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998. 
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In Monitorul Oficial nr. 178 din 12 martie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv 

particular. 

Principalele prevederi 

� Detectivul particular este persoana atestata in conditiile prezentei legi si care, fara sa aduca 

atingere dreptului la viata intima, familiala si privata ori altor drepturi si libertati fundamentale, 

la cererea persoanelor fizice sau juridice, desfasoara activitati specifice de investigare, 

referitoare la: 

• conduita si moralitatea publica a unei persoane; 

• date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potentiala 

partenera intr-o afacere; 

• persoanele disparute de la domiciliu; 

• bunurile care fac obiectul unor litigii de natura civila sau penala instrainate in scopul 

prejudicierii intereselor unei parti in proces; 

• asigurarea protectiei impotriva scurgerii unor informatii din sfera vietii private sau a 

activitatii operatorilor economici care doresc sa pastreze confidentialitatea acestora. 

� Activitatea detectivului particular nu poate fi contrara reglementarilor legale interne sau celor 

internationale la care Romania este parte, sigurantei nationale, ordinii publice ori bunelor moravuri. 

Comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care 

inregistreaza obligatii fiscale restante 

In Monitorul Oficial nr. 184 din 14 martie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 380/2014 al MFP si al ANAF privind modificarea 

Ordinului presedintelui ANAF nr. 2.289/2010 pentru aprobarea 

Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte 

administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale 

restante sub o anumita limita. 

Principalele prevederi 

� Creantele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie a anului, al caror plafon 

este prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anulare, se scad din evidentele 

fiscale in primele 7 zile ale anului urmator. 

� Pentru obligatiile de plata cu scadenta pana la data de 1 iulie 2013 care se sting dupa 

aceasta data, deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii reprezentand penalitati de 

intarziere se emit o singura data, trimestrial, pentru obligatiile fiscale principale care au 

implinit 90 de zile de la scadenta, cu exceptia situatiei in care acestea au fost stinse partial 

sau total, dupa caz. 

� Pentru obligatiile de plata scadente dupa data de 1 iulie 2013, deciziile referitoare la 

obligatiile de plata accesorii reprezentand penalitati de intarziere se emit potrivit 

dispozitiilor anterioare. 

Care sunt conditiile pentru atribuirea calitatii de detectiv particular 
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In Monitorul Oficial nr. 179 din 13 martie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 56 din 5 februarie 2014 a Curtii Constitutionale 

referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii 

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 

26/2000 cu privire la asociatii si fundatii. 

Principalele prevederi 

� Cu Adresa nr. 2.850 din 23 decembrie 2013, Presedintele Romaniei a trimis Curtii 

Constitutionale obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea 

Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, adoptata de Camera 

Deputatilor, in calitate de Camera decizionala, la data de 19 iunie 2012. 

� In motivarea obiectiei de neconstitutionalitate Presedintele Romaniei sustine ca Legea pentru 

modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, 

transmisa spre promulgare, este neconstitutionala deoarece contravine dispozitiilor art. 1 alin. (4) 

din Constitutia Romaniei, republicata, potrivit carora „Statul se organizeaza potrivit principiului 

separatiei si echilibrului puterilor – legislativa, executiva si judecatoreasca – in cadrul 

democratiei constitutionale“,art. 126 alin. (1) din Constitutie, prin care se stipuleaza ca „Justitia 

se realizeaza prin Inalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecatoresti 

stabilite de lege“, precum si prevederilor art. 15 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata, 

prin care se stipuleaza ca „Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau 

contraventionale mai favorabile“. 

� In ceea ce priveste incalcarea prevederilor art. 1 alin. (4) si ale art. 126 alin. (1) din Constitutia 

Romaniei, Presedintele Romaniei arata ca dispozitiile de lege sus-mentionate sunt neconstitu-

tionale, deoarece Parlamentul nu poate printr-o lege sa modifice sau sa desfiinteze raporturi 

juridice consfintite prin hotarari judecatoresti, care se bucura de autoritate de lucru judecat, 

fara ca prin aceasta sa aduca atingere principiului separatiei puterilor in stat, consacrat in art. 1 

alin. (4) din Constitutie. 

� Presedintele Romaniei mai arata ca prin autoritate de lucru judecat se intelege acea situatie 

juridica rezultata din solutionarea definitiva a unei probleme deduse in fata justitiei. 

� Curtea Constitutionala a decis respingerea, ca neintemeiata, a obiectiei de neconstitutiona-

litate formulata de Presedintele Romaniei si constata ca dispozitiile Legii pentru modificarea si 

completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii sunt 

constitutionale in raport cu criticile formulate. 

� In cadrul opiniei separate a judecatorului Daniel Marius Morar se arata: 

� In dezacord cu opinia majoritara, consideram ca sesizarea referitoare la neconstitutiona-

litatea dispozitiilor art. II din Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului 

nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, formulata de Presedintele Romaniei, in temeiul 

dispozitiilor art. 146 lit. a) teza intai din Constitutie si al art. 15 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 

privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, trebuia admisa si constatata necon-

stitutionalitatea dispozitiilor criticate. 

CC a respins cu opinie separata obiectia de neconstitutionalitate a Legii 

pentru modificarea OG cu privire la asociatii si fundatii 
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CEDO a condamnat Romania in cauza Petrus Iacob pe baza  

articolului 3 din Conventie 

In Monitorul Oficial nr. 184 din 14 martie 2014 a fost publicata 

Hotararea CEDO din 4 decembrie 2012 in Cauza Petrus Iacob 

impotriva Romaniei. 

Principalele prevederi 

� Reclamantul sustine ca, la 14 august 2001, 3 agenti de politie au folosit spray iritant impotriva 

sa, cauzandu-i arsuri grave la nivelul fetei. De asemenea, acesta se plange de absenta eficientei 

anchetei desfasurate de parchet ca urmare a acuzatiilor sale de rele tratamente. Acesta invoca 

art. 3 din Conventie 

Cu privire la admisibilitate 

� Curtea constata ca acest capat de cerere nu este in mod vadit nefondat in sensul art. 35 §3 lit. 

a) din Conventie. De asemenea, Curtea subliniaza ca acesta nu prezinta niciun alt motiv de 

inadmisibilitate. Prin urmare, este necesar sa fie declarat admisibil. 

Cu privire la fond 

•••• Cu privire la elementul material al capatului de cerere intemeiat pe art. 3 din 

Conventie 

� Reclamantul reitereaza acest capat de cerere si neaga ca ar fi avut un comportament agresiv 

sau violent. Acesta precizeaza ca agentii de politie au pulverizat spray iritant la 15–20 cm de 

fata sa, afectandu-i astfel vederea si caile respiratorii. 

� Curtea aminteste ca art. 3 consacra una din valorile fundamentale ale societatilor democratice. 

Art. 3 nu prevede exceptii, spre deosebire de majoritatea normelor Conventiei si ale 

protocoalelor nr. 1 si 4, iar conform art. 15 §2 nu admite nicio derogare, nici chiar in caz de 

pericol public care ameninta viata natiunii [Selmouni impotriva Frantei (MC), nr. 25.803/94, 

CEDO 1999-V, pct. 95]. 

� Curtea a constatat ca a fost incalcat art. 3 sub aspect material. 

• Cu privire la aspectul procedural al capatului de cerere intemeiat pe art. 3 din 

Conventie 

� Reclamantul sustine ca declaratiile retinute de instantele nationale erau false. Acesta face 

trimitere la o declaratie facuta de un martor ocular, la data de 25 august 2011, in fata unui 

notar public, care confirma versiunea sa asupra faptelor. 

� Curtea a constatat ca a fost incalcat art. 3 din Conventie sub aspect procedural. 

� Astfel, Curtea a declarat cererea admisibila in ceea ce priveste capatul de cerere intemeiat pe 

art. 3 din Conventie si inadmisibila pentru celelalte capete de cerere si a hotarat ca a fost 

incalcat art. 3 din Conventie sub aspect material si sub aspect procedural. 

� Aceasta a mai hotarat ca statul parat sa ii plateasca reclamantului, in termen de 3 luni de la 

data la care hotararea devine definitiva, in conformitate cu art. 44 §2 din Conventie, 10.000 

EUR (zece mii euro), pentru prejudiciul moral, si 270 EUR (doua sute saptezeci euro), cu titlu 

de cheltuieli de judecata, care trebuie convertiti in moneda statului parat la rata de schimb 

aplicabila la data platii, la care se adauga orice suma ce poate fi datorata cu titlu de impozit. 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si 

functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune  

 

� Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul 

sanatatii  

 

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

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

fiscal  

 

� Propunere legislativa privind combaterea consumului de droguri in trafic, precum si in cazul 

persoanelor care lucreaza in domenii ce prezinta riscuri crescute pentru siguranta, securitatea si 

sanatatea tertilor  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii  

 

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

 

� Proiect de Lege privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa  

 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi  

� Propunere legislativa privind unele masuri referitoare la platile nationale directe 

complementare in sezonul zootehnic  

 

� Proiect de Lege privind protectia animalelor utilizate in scopuri stiintifice  
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 Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publica 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 11 din Legea cetateniei romane nr. 21/1991, 

republicata  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 19 si 47 din Legea partidelor politice nr. 14/2003  

 

� Propunere legislativa privind combaterea si prevenirea actelor cu caracter pedofil si a 

infractiunilor contra libertatii si integritatii sexuale ale persoanelor 

 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 140 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, 

descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie 

 

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

alegerilor pentru Parlamentul European 

 

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

juridic al contraventiilor 

 

Proiecte de lege si propuneri legislative primite pentru dezbatere 

si adoptare 

� Proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de 

procedura penala, precum si pentru completarea Legii nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a 

Legii nr. 286/2009 privind Codul penal 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 11.03.2014 

- termen pentru depunerea raportului: 11.03.2014 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul 

penal 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 04.03.2014 

- termen pentru depunerea raportului: 11.03.2014 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Noi masuri pentru consolidarea principiului egalitatii de remunerare 

 

In Jurnalul Oficial nr. L69 din 8 martie 2014 a fost publicata recomandarea Comisiei din 7 martie 2014 

referitoare la consolidarea principiului egalitatii de remunerare intre barbati si femei prin transparenta 

(2014/124/UE). 
 

Recomandarea ofera orientari statelor membre pentru a le sprijini sa puna in aplicare mai bine si mai eficient 

principiul egalitatii de remunerare in scopul de a combate discriminarea salariala si de a contribui la 

combaterea diferentelor de remunerare dintre femei si barbati, tinand cont de faptul ca femeile castiga inca in 

medie cu 16,2 % mai putin decat barbatii pentru fiecare ora lucrata (Eurostat 2011), in ciuda progreselor 

semnificative inregistrate in ceea ce priveste realizarile educationale si experienta profesionala. 

 

UE infiinteaza un fond de ajutor pentru cele mai defavorizate persoane  
 

In Jurnalul Oficial nr. L72 din 12 martie 2014 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al  Parlamen-

tului European si al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai 

defavorizate persoane. 
 

Fondul este destinat pentru perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2014 si 31 decembrie 2020. Se stabilesc 

obiectivele fondului, domeniul de aplicare al sprijinului, resursele financiare disponibile si alocarea acestora 

pentru fiecare stat membru, precum si regulile necesare pentru a se asigura eficacitatea si eficienta fondului. 

 

O serie de acte in domeniul agriculturii au devenit caduce  
 

In Jurnalul Oficial nr. C73 din 12 martie 2014 a fost publicata Comunicarea Comisiei privind recunoasterea 

oficiala a faptului ca un numar de acte din dreptul Uniunii in domeniul agriculturii au devenit caduce 

(2014/C 73/01). 
 

Comunicarea contine lista actelor care trebuie retrase din acquis-ul activ privind: reteaua de informatii 

contabile si statistica agricola, cereale, carne de vita si manzat, plati directe, furaje uscate, FEGA/FEADR, oua, 

carne de pasare si miere, in si canepa, fructe si legume, informare si promovare, lapte, ulei de masline, carne 

de porc, orez, rambursari, licente si garantii, dezvoltare rurala, carne de oaie si de capra, zahar, vin si altele.  

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. C71 din 8 martie 2014 a fost publicata ultima publicatie CJUE.  

 

Jurisprudenta europeana 
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Concursuri europene 
 

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

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

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

 

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

vacante de administratori (AD 5), iar anuntul a fost publicat in Jurnalul Oficial nr. C74 din 13 martie 2014. 

 

Numarul candidatilor care vor fi inscrisi pe lista de rezerva: 137. 
 

AD 5 este gradul in care sunt incadrati titularii unei diplome universitare in momentul in care incep o 

cariera ca administratori in cadrul institutiilor europene.  

 

Administratorii care sunt recrutati in acest grad pot desfasura, sub supraveghere, trei tipuri principale 

de activitati in cadrul institutiilor:  

�formularea politicilor 

�interventii operative  

�gestionarea resurselor.  

 

Administratorii au, in general, sarcina de a sprijini factorii de decizie in executarea misiunii institutiei 

sau a organismului din care fac parte. 
 

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): 15 aprilie 2014, ora 12.00 (dupa-amiaza), ora Bruxelles-ului.  
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 
 

 
Regulamentul examenului de definitivat si a con-

cursului de admitere in functia de notar public a 

fost elaborat 

 

Ministerul Justitiei a publicat pe data de 14 martie un proiect de ordin privind 

aprobarea Regulamentului pentru organizarea si desfasurarea examenului de 

definitivat si a concursului de admitere in functia de notar public. 

Regulamentul reglementeaza atat examenul de definitivat (procedura de inscriere, organizarea, 

functionarea si competenta comisiilor constituite pentru examen, stabilirea subiectelor si desfasurarea 

examenului, notarea lucrarilor teoretice si practice, formularea si solutionarea contestatiilor, validarea 

rezultatelor), cat si concursul de admitere in functia de notar public (procedura de inscriere, 

organizarea si desfasurarea concursului, solutionarea contestatiilor, validarea rezultatelor). 

 

Consultati proiectul AICI. 

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

asteptate pe adresa de e-mail: DSC@just.ro., pana la data de 25.03.2014. 

MFP modifica acciza specifica exprimata in echivalent euro 

pe 1.000 de tigarete 

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe data de 12 martie un proiect de 

hotarare pentru aprobarea accizei specifice exprimata in echivalent euro pe 

1.000 de tigarete si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004. 

Schimbarile preconizate vizeaza nivelul accizei specifice, care, potrivit art. 177 alin. (3) din Codul fiscal, 

este exprimata in echivalent euro/1.000 de tigarete si se determina anual pe baza pretului mediu 

ponderat de vanzare cu amanuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem si a accizei totale.  

 

Nivelul accizei totale pentru tigarete, cu aplicabilitate in perioada 1 aprilie 2014 - 31 martie 2015 

inclusiv, se va majora de la 81,78 euro/1.000 tigarete la 84,37 euro/1.000 tigarete. Procentul legal 

aferent accizei ad valorem, aplicat asupra pretului de vanzare cu amanuntul in vigoare in perioada 

mentionata este de 18% fata de 19% cat este in prezent. 

 

In scopul interpretarii fara echivoc a prevederilor referitoare la obligativitatea depunerii notificarii de 

catre utilizatorii de gaz natural si energie electrica utilizate in regim de scutire directa de la plata accizelor 

conform art. 20660 din Codul fiscal, se introduce precizarea expresa a faptului ca aceasta prevedere nu 

se aplica consumatorilor casnici. 

 

� 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 termen de 10 de zile. 
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Noi masuri pentru sanctionarea contraventiilor din domeniul sanatatii 

 

 

 

 Ministerului Sanatatii a publicat pe data de 10 martie un proiect de hotarare 

privind completarea H.G. nr. 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea 

contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice. 

Conform notei de fundamentare, avand in vedere infiintarea Departamentului pentru Situatii de 

Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, in baza O.U.G. nr. 1/2014, se impune completarea 

H.G. nr. 857/2011 pentru a se realiza cadrul legal pentru activitatea de constatare a contraventiilor si 

de aplicare a sanctiunilor si de catre personalul de specialitate imputernicit de catre conducerea 

Departamentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru unitatile 

de ambulanta publice si private si pentru UPU/CPU de pe intreg teritoriul tarii, pentru faptele prevazute 

la Capitolul VII din H.G. nr. 857/2011 

 

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

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

Acordarea sprijinului financiar UE pentru producatorii 

din sectorul vitivinicol a fost reglementata 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale privind stabilirea modului de 

acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii pentru producatorii din 

sectorul vitivinicol in perioada 2014-2018. 

Schimbarile legislativ al Uniunii care vizeaza sectorul vitivinicol, iar adoptarea noii hotarari de Guvern 

raspunde obiectivului noului Program National de Sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol si a masurilor 

notificate pentru perioada 2014-2018.  

 

Aplicarea masurilor identificate in cadrul noului Program va conduce la o repozitionare a vinurilor 

romsnesti pe piata interna si internationala, de natura sa contribuie la un salt calitativ semnificativ in 

perceptia consumatorilor. 

 

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

asteptate pe adresa de e-mail: daniela.motriuc@madr.ro, in 10 zile de la publicare. 
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Decrete semnate in perioada 8-14 martie 
 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale; 

• Decretul privind promulgarea 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; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul Romaniei si 

Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale dintre Republica 

Populara Romana/Republica Socialista Romsnia/Romania si Republica Populara Federativa Iugosla-

via/Republica Socialista Federativa Iugoslavia/Republica Federala Iugoslavia/Uniunea Serbia si Mun-

tenegru, incheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern, semnat la Podgorica la 4 iulie 2013; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea O.G. nr. 26/2000 cu privire la 

asociatii si fundatii; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei Nationale pentru Adoptie. 
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