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In Monitorul Oficial nr. 188 din 17 martie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 21/2014 privind instituirea Zilei Nationale pentru 

Adoptie. 

Principalele prevederi 

� Se instituie ziua de 2 iunie ca Ziua Nationala pentru Adoptie. 

� Ziua Nationala pentru Adoptie poate fi marcata de catre autoritatile si institutiile 

publice, de organismele neguvernamentale, de reprezentantele diplomatice ale 

Romaniei, precum si de catre alte institutii romanesti din strainatate, prin organizarea 

unor programe si manifestari de promovare a adoptiei dedicate acestei zile. 

Ziua de 2 iunie a fost stabilita ca Ziua Nationala pentru Adoptie 

OG privind asociatiile si fundatiile a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 188 din 17 martie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 22/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei 

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

Principalele prevederi 

� Este interzis ca denumirea asociatiei sa fie identica sau asemanatoare pana la confuzie cu 

denumirea altei persoane juridice fara scop patrimonial, constituite potrivit prevederilor 

prezentei ordonante. Astfel, o denumire este susceptibila de a fi apropriata daca nu apartine 

unei alte persoane juridice fara scop patrimonial de acelasi fel — asociatie, fundatie sau 

federatie — prin inscrierea ei anterioara in Registrul national al persoanelor juridice fara scop 

patrimonial 

� Este interzisa utilizarea in denumirea asociatiei a unor sintagme sau cuvinte susceptibile sa 

creeze confuzie cu denumirea unor autoritati sau institutii publice. Prin sintagme sau cuvinte 

susceptibile sa creeze confuzie cu denumirea unor autoritati sau institutii publice se intelege 

includerea in denumirea asociatiei a unor termeni si expresii precum: «comisariat», 

«inspectorat», «garda», «autoritate», «politie», «jandarmerie», «protectia consumatorilor» sau 

derivatele acestora.” 

� Este interzis ca denumirea asociatiei sa fie identica sau asemanatoare pana ia confuzie cu 

denumirea oricarei structuri profesionale constituite in baza legii si care functioneaza in acord 

cu aceasta, cum ar fi: «Barou», «Camera», «Uniunea Nationala a Barourilor din Romania», 

«Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania», «Uniunea Nationala a Executorilor 

Judecatoresti», «Consiliul de Mediere», «Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din 

Romania», «Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania», precum si altele asemenea. 

� Este interzis, sub sanctiunea nulitatii absolute a actului constitutiv si a statutului ca o filiala sau 

sucursala sa poarte o alta denumire decat cea a asociatiei sau fundatiei care o constituie. 

� Interdictiile cu privire la denumire prevazute pentru asociatii si fundatii sunt aplicabile in mod 

corespunzator si pentru federatii. 
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 Legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia 

persoanelor a fost republicata 

In Monitorul Oficial nr. 189 din 18 martie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor 

si protectia persoanelor. 

Principalele prevederi 

� Paza si protectia sunt activitati desfasurate prin forte si mijloace specifice, in scopul 

asigurarii sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor impotriva oricaror actiuni ilicite care 

lezeaza dreptul de proprietate, existenta materiala a acestora, precum si a protejarii 

persoanelor impotriva oricaror acte ostile care le pot periclita viata, integritatea fizica sau 

sanatatea. 

� Paza si protectia se realizeaza prin forte si mijloace militare sau civile, de catre institutiile 

specializate ale autoritatilor administratiei publice, sau in regim privat, de catre proprietarii 

sau detinatorii obiectivelor, bunurilor sau valorilor, precum si de catre societatile 

specializate de paza si protectie. 

� Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, 

regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-

dezvoltare, societatile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii 

care detin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite in prezenta lege unitati, sunt obligate sa 

asigure paza acestora. 

� Persoanele fizice pot apela pentru protectia personala la serviciile unor societati 

specializate de paza si protectie, in conditiile prezentei legi. 

Revizuirea ratei dobanzii pentru certificatele de trezorerie 

transformate in depozite la Trezoreria Statului 

In Monitorul Oficial nr. 190 din 18 martie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 415/2014 al ministrului Finantelor Publice privind 

revizuirea ratei dobanzii pentru certificatele de trezorerie 

transformate in depozite la Trezoreria Statului. 

Principalele prevederi 

� Incepand cu data de 1 aprilie 2014, rata dobanzii pentru certificatele de trezorerie transformate 

in depozite la Trezoreria Statului se stabileste la 3,75% pe an. 

� La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului finantelor publice nr. 

1.072/2010 privind stabilirea ratei dobanzii pentru certificatele de trezorerie transformate in 

depozite la Trezoreria Statului, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 297 din 7 

mai 2010, se abroga. 

� Prevederile prezentului ordin vor fi duse la indeplinire de Directia generala de trezorerie si 

datorie publica din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si de directiile generale 

regionale ale finantelor publice. 
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  Legea privind securitatea nationala a Romaniei a fost republicata 

In Monitorul Oficial nr. 190 din 18 martie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei. 

Principalele prevederi 

� Prin securitatea nationala a Romaniei se intelege starea de legalitate, de echilibru si de 

stabilitate sociala, economica si politica necesara existentei si dezvoltarii statului national 

roman ca stat suveran, unitar, independent si indivizibil, mentinerii ordinii de drept, precum si 

a climatului de exercitare neingradita a drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale 

ale cetatenilor, potrivit principiilor si normelor democratice statornicite prin Constitutie. 

� Securitatea nationala se realizeaza prin cunoasterea, prevenirea si inlaturarea amenintarilor 

interne sau externe ce pot aduce atingere valorilor prevazute anterior. 

� Cetatenii romani, ca expresie a fidelitatii lor fata de tara, au indatorirea morala de a contribui 

la realizarea securitatii nationale. 

� Securitatea nationala se realizeaza in conformitate cu legile in vigoare si cu obligatiile asumate 

de Romania prin conventiile si tratatele internationale referitoare la drepturile omului la care 

este parte. 

� Organele de stat cu atributii in domeniul securitatii nationale sunt: Serviciul Roman de 

Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza, precum si Ministerul 

Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Ministerul Justitiei, prin structuri interne 

specializate. 

� Activitatea pentru realizarea securitatii nationale este organizata si coordonata de catre 

Consiliul Suprem de Aparare a Tarii. 

A fost republicata Legea privind pregatirea economiei nationale si a 

teritoriului pentru aparare 

In Monitorul Oficial nr. 201 din 21 martie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a 

teritoriului pentru aparare. 

Principalele prevederi 

� Pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare este parte componenta a 

securitatii nationale si are la baza prevederile Constitutiei, ale legilor tarii si ale documentelor 

privind planificarea apararii nationale, precum si obligatiile asumate de Romania prin tratate si 

alte intelegeri internationale. 

� Pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare cuprinde ansamblul de masuri si 

de actiuni care se stabilesc si se realizeaza din timp de pace, in vederea utilizarii potentialului 

economic si uman al tarii, pentru satisfacerea nevoilor de aparare si asigurarea continuitatii 

activitatilor economico-sociale in caz de mobilizare sau de razboi. 

� Resursele materiale, umane si financiare prevazute a fi utilizate in caz de mobilizare sau de 

razboi pot fi folosite si la instituirea starii de urgenta si a starii de asediu, conform legii. 
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In Monitorul Oficial nr. 190 din 18 martie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea 

Consiliului National al Persoanelor Varstnice. 

 

Principalele prevederi 

� Se infiinteaza Consiliul National al Persoanelor Varstnice, organism autonom, consultativ, de 

interes public, in scopul institutionalizarii dialogului social dintre persoanele varstnice si 

autoritatile publice, pentru protectia drepturilor si libertatilor acestor persoane. 

� Consiliul National al Persoanelor Varstnice este persoana juridica romana, fara scop lucrativ, 

cu sediul in municipiul Bucuresti.  

� Consiliul National al Persoanelor Varstnice se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor 

prezentei legi, precum si ale regulamentului propriu de organizare si functionare. 

 Functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice 

 

Sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea  

ocuparii fortei de munca 

In Monitorul Oficial nr. 197 din 20 martie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 119/2014 pentru modificarea si completarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul 

asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, 

aprobate prin H.G. nr. 174/2002, si pentru modificarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind 

prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, aprobate prin H.G. 

nr. 1.149/2002. 

Principalele prevederi 

� Comunicarea de catre angajatori a locurilor de munca vacante, precum si comunicarea de 

catre angajatori a ocuparii locurilor de munca vacante care au fost comunicate se vor face pe 

suport hartie sau in format electronic.  

� Prin format electronic se intelege suport magnetic, e-mail ori serviciul on-line pentru 

comunicarea locurilor de munca vacante sau ocuparea acestora oferit de Agentia Nationala 

pentru Ocuparea Fortei de Munca. 

� Pentru a se asigura in sistemul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii, persoanele pot 

incheia cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti, in 

a carei raza isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori isi exercita dreptul de rezidenta 

potrivit legii, un contract de asigurare pentru somaj. 

� In vederea incheierii unui contract de asigurare pentru somaj, calitatea de asigurat in 

sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, precum si in sistemul asigurarilor 

sociale de sanatate se dovedeste cu contractul de asigurare sau cu orice alt document 

justificativ privind dobandirea calitatii de asigurat in cadrul acestor sisteme de asigurari 

sociale, eliberat de institutiile competente potrivit legii, in original si copie. 

� In vederea incheierii contractelor de asigurare pentru somaj agentiile pentru ocuparea fortei 

de munca judetene sau a municipiului Bucuresti pot imputernici agentiile locale pentru 

ocuparea fortei de munca in a caror raza persoanele isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta 

ori isi exercita dreptul la rezidenta potrivit legii. 
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Calculul actuarial al contributiei anuale datorate de administratorii de 

fonduri de pensii private 

In Monitorul Oficial nr. 191 din 18 martie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 20/2014 a ASF pentru aplicarea in anul 2014 a 

prevederilor art. 10 alin. (1) din Norma nr. 2/2013 privind calculul 

actuarial al contributiei anuale datorate de administratorii de 

fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din 

sistemul de pensii private. 

 

Principalele prevederi 

� Pentru anul 2014, Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private isi 

constituie necesarul in baza valorii rezultate din calculul cel mai recent, respectiv cel pentru 

anul 2013, efectuat conform modelului stabilit prin Norma nr. 2/2013 privind calculul actuarial al 

contributiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de 

garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, aprobata prin Hotararea Comisiei de 

Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2013. 

Salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014 

In Monitorul Oficial nr. 201 din 21 martie 2014 a fost publicata 

Legea 28/2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din 

fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul 

cheltuielilor publice. 

Principalele prevederi 

� Incepand cu data de 1 iulie 2014, pentru functiile de demnitate publica alese de la nivelul 

administratiei publice locale, indemnizatiile se stabilesc potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) 

din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, respectiv prin inmultirea 

coeficientilor de ierarhizare prevazuti in anexa nr. I, cap. IV, lit. C – Functii de demnitate 

publica alese din cadrul organelor autoritatii publice locale la Legea-cadru nr. 284/2010, cu 

modificarile ulterioare, cu valoarea de referinta de 600 lei. 

� Pentru persoanele prevazute anterior, ale caror indemnizatii stabilite pentru luna iunie 2014 

sunt mai mari decat cele stabilite potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea-cadru nr. 

284/2010, cu modificarile ulterioare, se mentine in plata cuantumul indemnizatiilor avute. 

� Pentru consilierii locali, respectiv consilierii judeteni, indemnizatiile de sedinta prevazute la 

art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si 

completarile ulterioare, se stabilesc prin aplicare la indemnizatiile corespunzatoare 

primarilor, primarului general, respectiv presedintilor consiliilor judetene stabilite, conform 

prevederilor legale in vigoare, pentru luna decembrie 2013. 
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Exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri 

In Monitorul Oficial nr. 192 din 19 martie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 18/2014 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. 

Principalele prevederi 

� In intelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza: 

• zilier – persoana fizica, cetatean roman sau strain, ce are capacitate de munca si care 

desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra 

unei remuneratii; 

• beneficiar de lucrari, denumit in continuare beneficiar – persoana juridica, persoana 

fizica autorizata, intreprinderea individuala, intreprinderea familiala, pentru care 

zilierul desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional; 

• registrul de evidenta a zilierilor, denumit in continuare Registru – registru cu regim 

special, intocmit de catre beneficiar pentru a tine evidenta zilnica a zilierilor; 

• activitati cu caracter ocazional – activitatile care se desfasoara in mod intamplator, 

sporadic sau accidental, care nu au caracter permanent. 

� Pot desfasura activitati necalificate cu caracter ocazional si cetatenii altor state sau apatrizii 

care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legislatiei romane. 

� Institutiile publice nu au calitatea de beneficiari in sensul prevazut de prezenta lege, cu 

exceptia serviciilor de gospodarire comunala gestionate direct de consiliile locale, cum ar fi: 

sere, spatii verzi si gradini zoologice. 

� Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, prezenta lege reglementeaza modul in care zilierii pot 

desfasura activitati necalificate cu caracter ocazional, sub forma raporturilor de munca. 

� Raportul de munca dintre zilier si beneficiar se stabileste in conditiile prevazute la art. 2, 

prin acordul de vointa al partilor, fara incheierea, in forma scrisa, a unui contract individual 

de munca. 

� O persoana poate desfasura activitati ca zilier numai daca a implinit varsta de cel putin 16 

ani. 

� Prin exceptie, minorii cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani pot desfasura activitate ca zilieri 

numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali. 

� Lucratorii minori, respectiv minorii in varsta de cel putin 15 ani si de cel mult 18 ani 

desfasoara, ca zilieri, numai activitati potrivite cu dezvoltarea lor fizica si cu aptitudinile de 

care dau dovada, daca astfel nu le sunt incalcate dreptul la dezvoltare fizica, mentala, 

spirituala, morala si sociala, dreptul la educatie, si nu le este periclitata starea de sanatate. 

� Beneficiarul care foloseste minori in varsta de cel putin 15 ani si de cel mult 18 ani pentru 

desfasurarea de activitati necalificate cu caracter ocazional are obligatia de a respecta toate 

dispozitiile legale privitoare la protectia minorilor la locul de munca. 
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Masurile de sprijin acordate politistilor incadrati intr-un grad de 

invaliditate si familiilor acestora 

In Monitorul Oficial nr. 192 din 19 martie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 35/2014 al ministrului Afacerilor Interne privind 

masurile de sprijin acordate politistilor incadrati intr-un grad de 

invaliditate si familiilor acestora, precum si familiilor politistilor 

decedati. 

Principalele prevederi 

� Prezentul ordin stabileste: 

• conditiile si procedurile pentru realizarea urmatoarelor masuri de sprijin: 

� mentinerea in activitate in functii de politist a politistului ranit apt sa desfasoare 

anumite activitati profesionale, denumit in continuare politist ranit compatibil; 

� numirea in functii de politist a fostului politist ranit; 

� inmatricularea in institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne 

(MAI) a copiilor aflati in intretinerea politistului decedat sau a politistului ranit; 

� numirea in functii de politist, respectiv angajarea ca personal contractual in unitati 

ale MAI a copiilor aflati in intretinerea politistului decedat sau a politistului ranit, 

precum si a sotului/sotiei acestuia; 

• domeniile de activitate in care pot fi mentinute in activitate sau, dupa caz, numite in 

functii de politist persoanele prevazute anterior; 

• componenta, organizarea si atributiile Comisiei de expertiza medicala si evaluare a 

capacitatii de munca, denumita in continuare Comisie. 

� Masurile de sprijin prevazute de prezentul ordin se acorda la cerere. 

� Nu pot fi formulate cereri in conditiile prezentului ordin, in situatia in care invaliditatea sau 

decesul a intervenit ca urmare a savarsirii, cu intentie, a unei fapte prevazute de legea 

penala, pentru care politistul a fost condamnat definitiv. 

� Copiii politistului pot formula cerere pentru acordarea unei singure masuri de sprijin. 

� Beneficiarii masurilor de sprijin care isi inceteaza raporturile de serviciu/munca la cerere sau 

din motive imputabile acestora, precum si copiii politistului exmatriculati din institutii de 

invatamant ale MAI nu mai pot formula alta cerere in conditiile prezentului ordin. 

� Din decizia medicala emisa de Comisia de expertiza medico-militara teritoriala si avizata de 

Comisia centrala de expertiza medico-militara, denumita in continuare decizie medicala 

avizata, solicitata ca document justificativ, trebuie sa rezulte ca incadrarea in gradul de 

invaliditate si clasarea ca inapt pentru serviciul politienesc au ca legatura de cauzalitate un 

accident de munca cercetat si inregistrat conform legislatiei in vigoare. 

� Din certificatul-decizie medicala emis in baza reglementarilor legale privind pensiile de stat si 

alte drepturi de asigurari, denumit in continuare certificat-decizie medicala, solicitat ca 

document justificativ, trebuie sa rezulte ca incadrarea in gradul de invaliditate si clasarea ca 

inapt pentru serviciul politienesc sau, dupa caz, decesul au ca legatura de cauzalitate un 

accident survenit in timpul si din cauza indeplinirii serviciului in politie. 
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Reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active 

indepartate abuziv din armata 

In Monitorul Oficial nr. 201 din 21 martie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 27/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

226/2011 privind reparatiile morale si materiale pentru fostele 

cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 23 

august 1944–31 decembrie 1961. 

Principalele prevederi 

� Fostele cadre militare active care au intrat in armata sau in comandamentele si unitatile de 

graniceri pana cel tarziu la 30 decembrie 1947 si care au fost indepartate abuziv in perioada 

23 august 1944–31 decembrie 1961 din considerente politice, religioase, etnice sau sociale au 

dreptul la reparatii morale si materiale, potrivit dispozitiilor prezentei legi. 

� Sunt considerate cadre militare active, indepartate abuziv din armata, si persoanele care au 

trecut in cadrul disponibil al armatei, dar nu au beneficiat de despagubirile prevazute de Legea 

nr. 433/1946 pentru crearea cadrului disponibil al Armatei. 

� Plata drepturilor se efectueaza de catre casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apararii 

Nationale si Ministerului Afacerilor Interne, pe baza hotararilor pronuntate de comisii. 

Regulamentul ASF privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare 

a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 198 din 20 martie 2014 a fost publicat 

Regulamentul nr. 6/2014 al ASF pentru modificarea si completarea 

Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu 

valori mobiliare, aprobat prin Ordinul CNVM nr. 23/2006, precum 

si pentru completarea Regulamentului nr. 6/2009 privind 

exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor 

generale ale societatilor comerciale, aprobat prin Ordinul CNVM 

nr. 44/2009. 

Principalele prevederi 

� Un actionar care detine individual ori, dupa caz, actionarii care detin impreuna cel putin 5% 

din capitalul social sau o cota mai mica, daca in actul constitutiv se prevede astfel, poate/pot 

solicita, cel mult o data intr-un exercitiu financiar, in conditiile art. 243 alin. (11) din Legea 

nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, convocarea unei adunari generale a 

actionarilor avand pe ordinea de zi alegerea administratorilor, cu aplicarea metodei votului 

cumulativ. 

� Numarul de voturi cumulate la care are dreptul fiecare actionar este inscris intr-un talon 

primit la intrarea in sala sau, dupa caz, transmis actionarului la cererea sa, in conditiile in 

care acesta doreste sa voteze prin corespondenta, urmand a fi atasat buletinului de vot, in 

forma finala. La AGA numarul de voturi cumulate poate fi inscris direct pe buletinul de vot, in 

forma finala, distribuit fiecarui actionar. 
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In Monitorul Oficial nr. 193 din 19 martie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 15/2014 a Camerei Auditorilor Financiari din 

Romania pentru aprobarea Procedurilor privind testul de verificare 

a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la 

stagiu, pentru persoanele din cadrul Curtii de Conturi care au 

calificarea de auditor public extern. 

Principalele prevederi 

� Persoana care are calificarea de auditor public extern in cadrul Curtii de Conturi a Romaniei 

(CCR) si solicita autorizarea ca auditor financiar in Romania va parcurge urmatoarele etape: 

• in baza adeverintei eliberate de CCR, care atesta calificarea de auditor public extern, 

va solicita exceptarea de la testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-

contabil, pentru accesul la stagiu; 

• va urma perioada de pregatire practica de 3 ani, conform prevederilor edictate si 

ratificate de Camera Auditorilor Financiari din Romania (Camera); 

• la sfarsitul perioadei de stagiu se va inscrie la examenul de competenta profesionala 

pentru a obtine calitatea de auditor financiar. 

� Candidatii declarati admisi la examenul de competenta profesionala mentionat anterior se 

vor inscrie in Registrul public al auditorilor financiari al Camerei, potrivit prevederilor in 

vigoare. 

� Persoanele care au calificarea de auditor public extern si care doresc parcurgerea etapelor 

prevazute anterior trebuie sa depuna o cerere de exceptare de la testul de verificare a 

cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, insotita de 

documentatie, la Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari.  

� Echivalarea se va putea acorda conform conditiilor de vechime si studii prevazute de lege, 

pentru inscrierea la stagiu. 

Testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil 

pentru accesul la stagiu a auditorilor publici externi 

Regulamentul privind modul de organizare si desfasurare a 

concursului pentru recrutarea grefierilor a fost modificat 

In Monitorul Oficial nr. 191 din 18 martie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 232/2014 a Plenului CSM pentru completarea 

Regulamentului privind modul de organizare si desfasurare a 

concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor 

registratori si a personalului conex, aprobat prin Hotararea 

Plenului CSM nr. 185/2007. 

Principalele prevederi 

� Taxa de inscriere la concurs se restituie candidatilor care au fost respinsi pentru 

neindeplinirea conditiilor de participare la concurs, precum si candidatilor care se retrag din 

concurs anterior afisarii listelor cu rezultatele verificarii indeplinirii conditiilor de participare 

la concurs. Cererea de restituire se depune la instanta sau parchetul care organizeaza 

concursul si se solutioneaza in termen de 30 de zile de la inregistrare. 
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Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti  

a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 191 din 18 martie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 231/2014 a Plenului CSM pentru completarea 

Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, 

aprobat prin Hotararea Plenului CSM nr. 387/2005. 

Principalele prevederi 

� Daca din cauza numarului de judecatori ai instantei care declara ca nu inteleg sa faca parte din 

colegiu sau din alte cauze obiective, colegiul de conducere nu se poate constitui cu numarul 

legal de membri, pana la constituirea colegiului prin procedura alegerii, activitatea acestuia se 

va desfasura prin participarea la sedintele colegiului, cu drept de vot, prin rotatie la intervale 

de 3 luni, a judecatorilor in activitate, in ordinea descrescatoare a vechimii la instanta la care 

functioneaza colegiul. 

� In cauzele penale in care, fara participarea procurorului, au fost date incheieri care pot fi 

atacate, potrivit legii, cu contestatie, la cererea procurorului dosarele se transmit la parchet 

in vederea analizarii posibilitatii exercitarii caii de atac, urmand a fi restituite cel mai tarziu la 

expirarea termenului de exercitare a caii de atac. 

� In cauzele penale in care procurorul a participat la judecata si a exercitat calea de atac a 

apelului sau a contestatiei, la cererea procurorului dosarele se transmit la parchet in vederea 

motivarii caii de atac, cu exceptia situatiilor in care legea prevede un termen pentru 

inaintarea dosarului la instanta competenta sa solutioneze calea de atac. Dosarul va fi restituit 

de parchet in cel mult 10 zile, iar in cauzele urgente in cel mult 5 zile. 

� In cauzele in care hotararea penala este supusa, potrivit legii, recursului in casatie, la cererea 

procurorului dosarele se transmit la parchet in vederea analizarii posibilitatii exercitarii caii 

de atac, urmand a fi restituite cel mai tarziu la expirarea termenului de exercitare a caii de 

atac. 

Regulamentul de organizare a concursului pentru numirea in functii 

de conducere a judecatorilor a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 194 din 19 martie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 338/2014 a Plenului CSM privind modificarea 

Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului sau 

examenului pentru numirea in functii de conducere a judecatorilor 

si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului CSM nr. 320/2006. 

Principalele prevederi 

� In vederea publicarii rezultatelor testarii psihologice, fiecarui candidat ii va fi atribuit un cod 

alcatuit dintr-o litera si 4 cifre. Acest cod va fi folosit si la publicarea si afisarea rezultatelor 

obtinute la celelalte doua probe de concurs/examen, precum si a notelor finale, cu exceptia 

rezultatelor finale ale candidatilor declarati admisi. 

� Pe baza notei finale se intocmeste tabelul de clasificare a candidatilor, care se afiseaza la 

sediul Consiliului Superior al Magistraturii, al Institutului National al Magistraturii si la sediile 

instantelor judecatoresti si se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al 

Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, prin folosirea codurilor atribuite 

candidatilor. 
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A fost actualizat numarul posturilor de notar public 

In Monitorul Oficial nr. 197 din 20 martie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 930/C/2014 al ministrului Justitiei de modificare a 

Ordinului ministrului justitiei nr. 3.691/C/2013 privind actualizarea 

numarului posturilor de notar public destinate persoanelor care au 

cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica si care vor 

promova concursul de dobandire a calitatii de notar public in anul 

2013. 

Principalele prevederi 

� Numarul de 2.518 de posturi de notar public, din care 2.353 de notari publici in functie, 83 de 

notari publici suspendati si 82 de posturi destinate examenului de definitivat pentru anul 2013, 

se actualizeaza cu 5 posturi de notar public destinate persoanelor care au cel putin 6 ani 

vechime in functii de specialitate juridica si care vor promova concursul de dobandire a calitatii 

de notar public in anul 2013. 

Legea administratiei publice locale a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 191 din 18 martie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 20/2014 pentru modificarea Legii administratiei publice 

locale nr. 215/2001. 

Principalele prevederi 

� Primarul poate delega atributiile ce ii sunt conferite de lege si alte acte normative 

viceprimarului, secretarului unitatii administrativ-teritoriale, conducatorilor 

compartimentelor functionale sau personalului din aparatul de specialitate, precum si 

conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes local, in functie de competentele 

ce le revin in domeniile respective. 

BNR a stabilit ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii 

In Monitorul Oficial nr. 196 din 20 martie 2014 a fost publicata 

Circulara nr. 11/2014 a Bancii Nationale a Romaniei privind ratele 

dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii constituite in lei 

si in dolari SUA incepand cu perioada de aplicare 24 februarie–23 

martie 2014. 

Principalele prevederi 

� Incepand cu perioada de aplicare 24 februarie–23 martie 2014, rata dobanzii platita la 

rezervele minime obligatorii constituite in lei este de 0,49% pe an, iar rata dobanzii platita la 

rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA este de 0,19% pe an. 
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Gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze  

cu efect de sera 

In Monitorul Oficial nr. 193 din 19 martie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 137/2014 al Departamentului pentru Energie pentru 

aprobarea Procedurilor privind gestionarea contravalorii 

certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera alocate tranzitoriu 

cu titlu gratuit pentru finantarea investitiilor din Planul national de 

investitii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea si 

raportarea investitiilor, precum si cheltuielile eligibile. 

Principalele prevederi 

� Procedurile privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, 

privind contractarea finantarii nerambursabile, monitorizarea, verificarea si raportarea 

investitiilor, precum si cheltuielile eligibile stabilesc cerintele si conditiile pentru accesarea 

finantarii nerambursabile din contul alimentat prin plata contravalorii certificatelor de emisii 

de gaze cu efect de sera alocate tranzitoriu cu titlu gratuit instalatiilor prevazute in anexa nr. 1 

la Hotararea Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie 

cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera producatorilor de energie 

electrica, pentru perioada 2013—2020, inclusiv Planul national de investitii. 

Legea privind prevenirea si combaterea pornografiei a fost republicata 

In Monitorul Oficial nr. 198 din 20 martie 2014 a fost republicata 

Legea 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei. 

Principalele prevederi 

� Prin prezenta lege se instituie masuri de prevenire si combatere a pornografiei, in scopul 

protejarii demnitatii persoanei, a pudorii si a moralitatii publice. 

� In sensul prezentei legi, prin pornografie se intelege actele cu caracter obscen, precum si 

materialele care reproduc sau difuzeaza asemenea acte. 

� Prin acte cu caracter obscen se intelege gesturi sau comportamente sexuale explicite, 

savarsite individual sau in grup, imagini, sunete ori cuvinte care prin semnificatia lor aduc 

ofensa la pudoare, precum si orice alte forme de manifestare indecenta privind viata 

sexuala, daca se savarsesc in public. 

� Prin materiale cu caracter obscen se intelege obiecte, gravuri, fotografii, holograme, desene, 

scrieri, imprimate, embleme, publicatii, filme, inregistrari video si audio, spoturi publicitare, 

programe si aplicatii informatice, piese muzicale, precum si orice alte forme de exprimare 

care prezinta explicit sau sugereaza o activitate sexuala. 

� Publicatiile avand caracter pornografic sunt destinate exclusiv persoanelor majore, sunt 

marcate cu un patrat de culoare rosie pe prima coperta, sunt prezentate in ambalaje care nu 

permit rasfoirea publicatiei la stand, se comercializeaza numai in spatii special amenajate, 

autorizate conform legii, si nu se vand minorilor. 

� Persoanele care comercializeaza publicatiile caracter pornografic sunt obligate sa 

avertizeze cumparatorii asupra caracterului acestora. 
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In Monitorul Oficial nr. 201 din 21 martie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general 

al cultelor. 

Principalele prevederi 

� Statul roman respecta si garanteaza dreptul fundamental la libertate de gandire, de constiinta 

si religioasa al oricarei persoane de pe teritoriul Romaniei, potrivit Constitutiei si tratatelor 

internationale la care Romania este parte. 

� Nimeni nu poate fi impiedicat sau constrans sa adopte o opinie ori sa adere la o credinta 

religioasa contrara convingerilor sale si nici nu poate fi supus vreunei discriminari, urmarit sau 

pus intr-o situatie de inferioritate pentru credinta, apartenenta ori neapartenenta sa la o 

grupare, asociatie religioasa sau un cult ori pentru exercitarea, in conditiile prevazute de lege, a 

libertatii religioase. 

� Libertatea religioasa cuprinde dreptul oricarei persoane de a avea sau de a adopta o religie, de 

a si-o manifesta in mod individual sau colectiv, in public sau in particular, prin practicile si 

ritualurile specifice cultului, inclusiv prin educatie religioasa, precum si libertatea de a-si pastra 

sau schimba credinta religioasa. 

A fost aprobat Ghidul de finantare a Programului de stimulare a 

innoirii Parcului auto 

In Monitorul Oficial nr. 204 din 21 martie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 364/2014 al ministrului Mediului si Schimbarilor 

Climatice pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de 

stimulare a innoirii Parcului auto national. 

Rolul Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii  

Parcului auto national 

� Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, denumit in 

continuare ghid, constituie un suport informativ, avand rolul de a furniza informatii esentiale 

privind derularea Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, denumit in 

continuare program. 

� Ghidul contine dispozitii privind: 

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

• cuantumul si conditiile de acordare a primei de casare; 

• categoriile de persoane eligibile si criteriile de eligibilitate; 

• 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. 

� Scopul programului il constituie imbunatatirea calitatii mediului prin innoirea Parcului auto 

national. 

Legea privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor  

a fost republicata 
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In Monitorul Oficial nr. 190 din 18 martie 2014 a fost publicata 

Hotararea CEDO din 8 ianuarie 2013 in Cauza S.C. „Raisa M. 

Shipping“ – S.R.L. impotriva Romaniei. 

Principalele prevederi 

Cu privire la pretinsa incalcare a art. 6 §1 din Conventie 

� Societatea reclamanta pretinde incalcarea dreptului sau la un proces echitabil, astfel cum 

este prevazut de art. 6 §1 din Conventie, 

Cu privire la admisibilitate 

� Societatea reclamanta sustine ca Hotararea din 26 ianuarie 2005 pronuntata de ICCJ i-a fost 

trimisa la 8 aprilie 2005 si ca a primit-o la 11 aprilie 2005. In sprijinul afirmatiei sale, aceasta 

prezinta plicul in care se gasea hotararea mentionata purtand stampila Postei Romane. Prin 

urmare, cererea introdusa la 11 octombrie 2005 nu este tardiva. 

� Curtea aminteste ca, in cazul in care comunicarea hotararii nu este prevazuta in dreptul intern, 

ca in prezenta cauza, este necesar sa se ia in considerare data la care partile pot lua cunostinta 

in mod efectiv de continutul hotararii interne definitive. 

� Prin urmare, Cererea introdusa la 11 octombrie 2005 nu este tardiva. Asadar, este necesar sa 

se respinga aceasta exceptie. 

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

(a) din Conventie. De altfel, subliniaza ca acesta nu prezinta niciun alt motiv de inadmisibilitate. 

Prin urmare, este necesar sa fie declarat admisibil. 

Cu privire la pretinsa incalcare a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie 

� Societatea reclamanta sustine ca hotararea ICCJ din 27 mai 2003 a incalcat, de asemenea, 

dreptul la respectarea bunurilor sale, luandu-se in considerare consecintele pe care aceasta le-

a avut asupra situatiei sale financiare, in special obligatia de a plati Administratiei Fluviale a 

Dunarii de Jos Galati peste 100.000 USD. 

� Avand in vedere constatarea cu privire la art. 6 §1 din Conventie Curtea considera ca acest 

capat de cerere trebuie declarat admisibil, dar ca nu este necesar sa se examineze daca a avut 

loc o incalcare, in speta, a acestei dispozitii. 

� Astfel, Curtea a declarat, in unanimitate, cererea admisibila  si a hotarat, cu 6 voturi la 1, ca s-

a incalcat art. 6 § 1 din Conventie. 

� Aceasta a mai hotarat, in unanimitate, ca nu este necesar sa fie examinat capatul de cerere 

intemeiat pe art. 1 din Protocolul nr. 1 din Conventie. 

� Cu 6 voturi la 1 Curtea a hotarat ca statul parat trebuie sa plateasca societatii reclamante, in 

termen de 3 luni de la data ramanerii definitive a hotararii, urmatoarele sume: 

• 4.500 EUR (patru mii cinci sute de euro), plus orice suma ce poate fi datorata cu titlu de 

impozit, pentru prejudiciul moral; 

• 500 EUR (cinci sute de euro), plus orice suma ce poate fi datorata cu titlu de impozit de 

catre societatea reclamanta, pentru cheltuielile de judecata. 

Romania a fost condamnata la CEDO pe taramul art. 6 din Conventie in 

cauza S.C. „Raisa M. Shipping“ – S.R.L. 
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In cadrul opiniei separate a doamnei judecator Pardalos se arata: 

� Spre marele meu regret, nu pot sa ma alatur concluziei majoritatii, deoarece, in opinia mea, nu 

a fost incalcat art. 6 § 1 din Conventie. 

� Dupa parerea mea, notificarea citatiei pentru sedinta din 27 mai 2003 a fost efectuata in 

conformitate cu dispozitiile prevazute de lege. 

� Majoritatea Camerei motiveaza constatarea incalcarii prin faptul ca instantele nationale au dat 

dovada de un formalism incompatibil cu litera si spiritul art. 6 § 1 si prin faptul ca acestea nu au 

fost suficient de diligente in ceea ce priveste asigurarea transmiterii citatiei si primirii acesteia 

de catre reclamanta. 

� In opinia mea, o flexibilitate excesiva, din contra, genereaza riscul de a se transforma, in 

practica, intr-o obligatie excesiva care le revine autoritatilor judecatoresti, si aceasta in 

detrimentul principiului bunei administrari a justitiei. In aceste conditii, consider ca partilor li se 

ofera posibilitatea, eventual, de a profita de procedura pentru a face abuz de aceasta sau a 

face speculatii. 

� Daca analizam faptele prezentei cereri, societatea reclamanta a avut posibilitatea de a 

contesta Hotararea din 27 mai 2003; aceasta a formulat un recurs in anulare pentru 

nelegalitatea citarii in fata Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in care s-a plans ca a fost privata 

de dreptul la aparare.  

� ICCJ a respins recursul formulat de societatea reclamanta pe motiv ca notificarea fusese 

efectuata conform legii.  

� Dupa parerea mea, ICCJ a motivat in mod corespunzator hotararea sa, nu doar constatand ca 

notificarea ad domi avea un temei legal, dar si observand, in egala masura, ca ea continea toate 

formalitatile prevazute de lege, adica numele si numarul strazii, precum si numarul 

apartamentului.  

� De asemenea, societatea reclamanta nu invoca o interpretare gresita a legii, dar se plange, in 

esenta, de rezultatul procedurii. 

� Luand in considerare faptele prezentei cereri, in special motivatia oferita de Inalta Curte in 

Hotararea din 26 ianuarie 2005, consider ca, in speta, nu s-a incalcat art. 6 § 1. 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  

� Propunere legislativa privind gestionarea cainilor fara detinator, identificarea si controlul 

reproducerii cainilor  

 

� Proiect de Lege pentru modificarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia 

lunara pentru cresterea copiilor  

 

� Proiect de Lege privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania  

 

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii farmaciei nr. 266/2008, 

republicata  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul 

juridic al adoptiei  

 

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

domeniul sanatatii  

 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea 

infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii  

 

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

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 148/2000 privind 

publicitatea  

 

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

informatiile de interes public  

 

� Propunere legislativa pentru completarea prevederilor art. 199 C.proc.pen.  

 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal  

 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi  

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si 

combaterea traficului ilicit de droguri si a Tabelelor-anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul 

juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope  

 

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

 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 96 alin. (2) si (3) din Legea nr. 1/2011 a educatiei 

nationale  
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Procesul legislativ la Senat 

Procesul legislativ la Senat 

Procesul legislativ la Senat 

 

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 nr. 14/2003 a partidelor 

politice 

 

� 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 si completarea art. 11 din Legea nr. 31/1990 – Legea 

societatilor 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul 

deseurilor 

 

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

 

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

alegerilor pentru Parlamentul European 

 

Proiecte de lege si propuneri legislative primite pentru dezbatere 

si adoptare 

� Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 17.03.2014 

- termen pentru depunerea raportului: 18.03.2014 

 

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

functionarilor publici 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 12.03.2014 

- termen pentru depunerea raportului: 18.03.2014 

 

� Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 12.03.2014 

- termen pentru depunerea raportului: 18.03.2014 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Noi masuri privind migrarea la operatiuni de transfer de credit 

 

In Jurnalul Oficial nr. L84 din 20 martie 2014 a fost publicat  Regulamentul (UE) nr. 248/2014 al de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 in ceea ce priveste migrarea la operatiuni de transfer de 

credit si de debitare directa efectuate la nivelul Uniunii. 
 

Prestatorii de servicii de plata pot continua, pana la 1 august 2014, sa prelucreze operatiuni de plata in euro in 

formate diferite de cele prevazute pentru operatiunile de transfer de credit in cadrul SEPA si de debitare 

directa in cadrul SEPA. De asemenea, statele membre pot sa permita prestatorilor de servicii de plata sa 

furnizeze servicii de conversie pana la 1 februarie 2016, pentru operatiunile de plata nationale, utilizatorilor 

serviciilor lor de plata care au statut de consumatori. 

 

UE instituie programul „Hercule III”  
 

In Jurnalul Oficial nr. L84 din 20 martie 2014 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 250/2014 de instituire a 

unui program in vederea promovarii unor activitati in domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii 

Europene (programul „Hercule III”) si de abrogare a Deciziei nr. 804/2004/CE. 
 

Programul „Hercule III” se instituie pentru perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2014 si 31 decembrie 2020 si 

este un program multianual de actiune destinat promovarii activitatilor de combatere a fraudei, coruptiei si 

a oricaror alte activitati ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii. 

 

Program privind protectia consumatorilor pentru perioada 2014-2020  
 

In Jurnalul Oficial nr. L84 din 20 martie 2014 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 254/2014 privind un 

program multianual privind protectia consumatorilor pentru perioada 2014-2020 si de abrogare a Deciziei 

nr. 1926/2006/CE. 
 

Programul se instituie pentru perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2020 pentru a asigura un 

nivel ridicat de protectie a consumatorilor, de a acorda mai multa putere consumatorilor si de a permite 

afirmarea acestora ca element central al pietei interne in cadrul unei strategii generale pentru o crestere 

inteligenta, durabila si favorabila incluziunii.  

 

Directiva privind gestiunea colectiva a drepturilor de autor  
 

In Jurnalul Oficial nr. L84 din 20 martie 2014 a fost publicata Directiva 2014/26/UE privind gestiunea 

colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe si acordarea de licente multiteritoriale pentru 

drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piata interna. 
 

Directiva stabileste cerintele necesare pentru asigurarea unei bune functionari a gestionarii drepturilor de 

autor si a drepturilor conexe de catre organismele de gestiune colectiva. Aceasta stabileste, de asemenea, 

cerintele privind acordarea de catre organismele de gestiune colectiva a licentelor multiteritoriale pentru 

drepturile de autor asupra operelor muzicale pentru utilizare online.  

 

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 > administratori (AD 5) in domeniul auditului, iar anuntul a fost publicat in Jurnalul Oficial nr. C81A 

din 20 martie 2014. 

 

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.  

 

Principalele sarcini: 

� audit extern, audit financiar, audit de conformitate si de buna gestiune financiara, inclusiv 

planificarea si efectuarea acestora si redactarea de rapoarte; 

� control si verificari documentare si la fata locului, analiza, evaluarea si ameliorarea sistemelor de 

control, de management de proiecte si programe; 

� audit intern, sprijin metodologic, consiliere si formare; 

� coordonare si consultare interservicii privind aspectele de audit; 

� pregatirea de avize sau de recomandari in domeniile legate de misiunea institutiei lor. 

 

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

 

Noi masuri pentru limitarea platii in numerar 

 

Ministerului Finantelor Publice a publicat pe data de 19 martie un proiect de 

lege pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si 

plati in numerar si pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 193/2002 

privind introducerea sistemelor moderne de plata. 

Conform expunerii de motive, promovarea acestei legi este determinata de: 

� necesitatea intaririi disciplinei financiare, eficientizarii administrarii fiscale si combaterii evaziunii 

fiscale si a actiunilor de spalare a banilor; 

� recomandarile Comisiei Europene privind limitarea utilizarii platilor in numerar si inasprirea 

sanctiunilor pentru persoanele care fac plati in numerar depasind plafoanele stabilite de lege; 

� necesitatea reducerii evaziunii fiscale si a economiei subterane; 

� necesitatea utilizarii pe o scara larga a instrumentelor de plata fara numerar.  

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

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

Decrete si cereri de reexaminare semnate in perioada 15-21 martie 
 

Decrete 
• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 17/2008 

pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile si 

pentru luarea unor masuri de reglementare a situatiei juridice a acestora; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 

nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza 

fonduri comunitare 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor 

masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internati-

onale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2013 privind unele masuri pentru 

reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru 

modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri privind activitatea 

Departamentului pentru Energie; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 226/2011 privind 

reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active indepartate abuziv din armata in 

perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea perso-

nalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. 

 

Cereri de reexaminare 
Presedintele Romaniei a semnat in data de: 

• 17 martie: cererea de reexaminare asupra Legii privind respingerea O.U.G. nr. 74/2010 pentru 

modificarea unor acte normative din domeniul educatiei si cercetarii 

• 18 martie: cererea de reexaminare asupra Legii pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 

privind Codul penal 
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Tutoriale Legalis 2.0 

Versiunile actului, functionalitatea ideala pentru afisarea textului actelor abrogate 

Actele abrogate vor afisa intotdeauna mesajul "Acest act a fost abrogat", inainte de titlul sectiunii, fara a mai 

arata si textul care a fost abrogat. Acest comportament poate fi observat atat la nivelul actului, cat si la nivel 

de articol.  

���� Afisarea textului dinainte de abrogare la nivel de act sau articol 

Presupunand ca intregul act a fost abrogat, mentiunea cu privire la abrogare va fi afisata pe oricare nivel al 

actului, atunci cand data aleasa in calendarul Punte in Timp este ulterioara datei de abrogare.  

Pentru a vedea textul dinainte de abrogare, puteti folosi: 

• Puntea in Timp – alegeti o data anterioara celei de abrogare si Legalis 2.0 va reincarca automat 

actul, afisand textul integral al actului/articolului. Atentie! Nu uitati sa resetati data aleasa in 

calendar atunci cand treceti la analiza altui document.  

• Versiuni – alegeti din lista de versiuni a actului, ori a articolului, versiunea anterioara abrogarii (de 

regula, aceasta este listata prima dupa versiunea curenta pe care o vizualizati). 

Intr-un proces legislativ atat de schimbator ca cel romanesc, este firesc ca, periodic, unele acte sa fie 

abrogate, fiind inlocuite de acte noi. Ce se intampla insa cu aceste acte abrogate in Legalis 2.0? Unde 

poate fi vizualizat textul unui act, daca acesta a fost abrogat?  
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