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In Monitorul Oficial nr. 205 din 24 martie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 29/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

490/2004 privind stimularea financiara a personalului care 

gestioneaza fonduri comunitare. 

Principalele prevederi 

� Personalul de specialitate care are si indeplineste efectiv atributii in cadrul structurilor 

care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare comunitare acordate 

Romaniei prin instrumentele de preaderare PHARE, ISPA si SAPARD, prin instrumentele 

financiare provizorii Facilitatea de tranzitie, Facilitatea Schengen, prin Fondul de 

Solidaritate al Uniunii Europene, prin Fondul European pentru Garantare in Agricultura, 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, Fondul European pentru Pescuit, prin 

fondurile structurale si de coeziune, Mecanismul Financiar al Spatiului Economic 

European, Mecanismul financiar norvegian si Contributia financiara elvetiana pentru 

coeziunea Uniunii Europene, prin fondurile aferente Programului general «Solidaritatea 

si gestionarea fluxurilor migratorii», pentru indeplinirea acestor atributii, beneficiaza de 

majorare salariala. 

Stimularea financiara a personalului care gestioneaza  

fonduri comunitare 

Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin 

investitii realizate de intreprinderile mari 

In Monitorul Oficial nr. 206 din 24 martie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 117/2014 al ministrului Fondurilor Europene pentru 

aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru consolidarea si 

modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de 

intreprinderile mari“. 

Principalele prevederi 

� Acordarea ajutoarelor de stat pentru investitii realizate de intreprinderile mari, in cadrul 

prezentei scheme, se face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat regional 

pentru investitii stipulate in Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 

de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comuna in aplicarea 

articolelor 87 si 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), 

publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 214 din 9 august 2008. 

� Prezenta schema de ajutor de stat urmareste dezvoltarea regionala prin sprijinirea 

intreprinderilor mari prin finantarea de investitii initiale, in vederea realizarii obiectivului 

general al Programului operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice“, si 

anume „cresterea productivitatii intreprinderilor din Romania in conformitate cu principiile 

dezvoltarii durabile si reducerea decalajelor fata de productivitatea medie a Uniunii 

Europene“. 

� Scopul prezentei scheme de finantare il constituie consolidarea si dezvoltarea sectorului 

productiv romanesc al intreprinderilor mari prin: 

• extindere si modernizare; 

• achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know-how; 

• inovarea proceselor de productie si a produselor. 
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 Asigurarea transparentei documentatiilor de atribuire aferente 

procedurilor de achizitii publice 

In Monitorul Oficial nr. 210 din 25 martie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 222/2014 al ministrului Transporturilor privind 

asigurarea transparentei documentatiilor de atribuire aferente 

procedurilor de achizitii publice demarate de catre Ministerul 

Transporturilor. 

Principalele prevederi 

� Documentatiile de atribuire aferente procedurilor de achizitii publice demarate de catre 

Ministerul Transporturilor, a caror valoare estimata este egala sau mai mare decat pragurile 

valorice prevazute la art. 19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice 

si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea 

nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi postate pe site-ul Ministerului 

Transporturilor la rubrica „Interes public“, sectiunea „Achizitii publice“, subsectiunea 

„Anunturi“. Perioada de transparenta este de 14 zile de la data publicarii. 

� Pentru documentatiile de atribuire la expirarea perioadei de transparenta va fi postat pe 

site-ul, Ministerului Transporturilor un comunicat de presa in care vor fi anuntate data si 

locul desfasurarii sedintei de dezbatere publica. Dupa finalizarea sedintei de dezbatere va fi 

postat pe site-ul Ministerului Transporturilor un comunicat de presa in care vor fi 

prezentate rezultatele dezbaterii. 

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

publica in care vor fi prezentate versiunile revizuite ale documentatiei respective, daca este 

cazul, conform rezultatelor obtinute in cadrul primei sedinte de dezbatere. 

Cheltuieli administrative ale fondurilor mutuale eligibile  

pentru sprijin financiar 

In Monitorul Oficial nr. 217 din 26 martie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 437/2014 al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

pentru aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor administrative 

ale fondurilor mutuale eligibile pentru sprijin financiar din fonduri 

publice. 

Principalele prevederi 

� Fara a aduce atingere prevederilor art. 15 din O.U.G. nr. 64/2013 privind infiintarea si 

acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de 

compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice generate de boli si/sau 

daunatori la plante si animale, de un incident de mediu sau alti factori naturali, aprobata cu 

modificari si completari prin Legea nr. 2/2014, nivelul maxim al sprijinului financiar din 

fonduri publice, acordat in baza art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2013, 

aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 2/2014, pentru decontarea cheltuielilor 

administrative eligibile ale fondurilor mutuale, nu va depasi 2% din totalul contributiei 

anuale a membrilor fiecarui fond mutual acreditat. 
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  Procedura de control intern al activitatii desfasurate de structurile 

centrale si teritoriale ale ANAF a fost aprobata 

In Monitorul Oficial nr. 216 din 26 martie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 443/2014 al ministrului Finantelor Publice si al 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea 

Procedurii de control intern al activitatii desfasurate de 

structurile centrale si teritoriale ale Agentiei Nationale de 

Administrare Fiscala. 

Principalele prevederi 

� Activitatea desfasurata de structurile centrale si teritoriale ale Agentiei Nationale de 

Administrare Fiscala, cu exceptia celor coordonate metodologic de structurile de specialitate 

din aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice, va fi verificata de Directia generala de 

integritate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si de catre 

structurile cu atributii de control intern (servicii, birouri, compartimente de control) din cadrul 

directiilor generale regionale ale finantelor publice, in conformitate cu atributiile si 

competentele stabilite prin prezenta procedura si prin regulamentul de organizare si 

functionare, aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. 

� Directia generala de integritate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala are 

competenta in efectuarea activitatii de control intern la structurile centrale si teritoriale ale 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. 

� Structurile cu atributii de control intern din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor 

publice efectueaza activitati de control intern in aria de competenta a directiilor generale 

regionale ale finantelor publice in care isi desfasoara activitatea, cu privire la activitatea 

structurilor organizatorice componente ale directiei generale regionale a finantelor publice, 

exclusiv a directorului general si a directorilor executivi ai acesteia. 

Au fost aprobate Normele de pregatire profesionala continua a 

auditorilor financiari 

In Monitorul Oficial nr. 214 din 26 martie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 6/2014 a Camerei Auditorilor Financiari din Romania 

privind aprobarea Normelor de pregatire profesionala continua a 

auditorilor financiari. 

Principalele prevederi 

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

(CSIPPC), Camera Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare Camera, este 

autoritatea competenta pentru calificarile educationale, respectiv organizarea pregatirii 

profesionale continue si examinarea competentei profesionale. 

� Prezentele norme conduc la aplicarea conceptului de pregatire profesionala continua si se 

refera la activitatile de invatamant care dezvolta si mentin capacitatile ce permit auditorilor 

financiari, membri ai Camerei, sa ofere servicii de inalta calitate si sa lucreze cu competenta in 

cadrul profesiei lor. 

� Prezentele norme preiau, dezvolta si adapteaza cerintele IES 7 in procesul de implementare si 

derulare a Programului de pregatire profesionala continua, organizat de Camera. 
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In Monitorul Oficial nr. 215 din 26 martie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 92/2014 a Biroului Executiv al Uniunii Nationale a 

Notarilor Publici din Romania privind aprobarea Regulamentului 

de organizare si functionare a Centrului National de Administrare 

a Registrelor Nationale Notariale CNARNN–INFONOT. 

 

Principalele prevederi 

� Centrul National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale, denumit in continuare 

CNARNN–INFONOT sau Centrul, este infiintat in baza dispozitiilor art. 62 din Legea notarilor 

publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 36/1995, coroborate cu cele ale art. 191 si 

urmatoarele din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 

36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.333/C/2013. 

� CNARNN–INFONOT este persoana juridica romana de drept privat, aflata sub autoritatea 

Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania are buget propriu, care se aproba anual de 

catre Biroul executiv al Consiliului Uniunii. 

� CNARNN–INFONOT este organizat si functioneaza in limitele competentelor stabilite de lege si 

de prezentul regulament. 

� CNARNN–INFONOT are sigiliu propriu, care cuprinde denumirea sa si stema Romaniei, si sigla 

proprie. Forma si continutul acestora sunt prevazute in anexa care face parte integranta din 

prezentul regulament. 

� Scopul infiintarii CNARNN–INFONOT este, in principal, acela de a asigura administrarea 

registrelor nationale notariale infiintate de catre Consiliul Uniunii in conditiile art. 163 din Legea 

nr. 36/1995 si ale Codului civil. 

 Functionarea Centrului National de Administrare a Registrelor 

Nationale Notariale CNARNN–INFONOT 

Actualizarea numarului posturilor de notar public destinate 

schimbarilor de sedii ale birourilor notariale 

In Monitorul Oficial nr. 210 din 25 martie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 931/C/2014 al ministrului Justitiei de modificare a 

Ordinului ministrului justitiei nr. 3.692/C/2013 privind actualizarea 

numarului posturilor de notar public destinate schimbarilor de sedii 

ale birourilor notariale pentru anul 2013. 

Principalele prevederi 

� Numarul de 2.523 posturi de notar public, din care 2.353 notari publici in functie, 83 notari 

publici suspendati, 82 posturi destinate examenului de definitivat si 5 posturi de notar public 

destinate persoanelor care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica, se 

actualizeaza cu 16 posturi de notar public destinate schimbarilor de sedii ale birourilor 

notariale pentru anul 2013. 



 

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

  

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

            

 

 

  

 

 

        

A fost aprobat Regulamentul de organizare si functionare al oficiilor 

de cadastru si publicitate imobiliara 

In Monitorul Oficial nr. 210 din 25 martie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 208/2014 al Agentiei Nationale de Cadastru si 

Publicitate Imobiliara privind aprobarea Regulamentului de 

organizare si functionare al oficiilor de cadastru si publicitate 

imobiliara si a Regulamentului de organizare si functionare al 

Centrului National de Cartografie. 

Principalele prevederi 

� Pentru organizarea activitatii oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, denumite in 

continuare oficii teritoriale, si a Centrului National de Cartografie, denumit in continuare CNC, 

se au in vedere urmatoarele documente ale structurii institutiei: 

• organigrama – reprezentarea grafica a structurii organizatorice a oficiilor teritoriale si a 

CNC care reda compartimentele functionale, nivelurile ierarhice si relatiile 

organizationale; 

• regulamentul de organizare si functionare – care prezinta atributiile conducerii 

institutiei si ale compartimentelor functionale; 

• fisa postului – document operational orientativ ce reprezinta elementele cerute unui 

salariat pentru ca acesta sa isi poata exercita in conditii normale activitatea. 

Contributia asiguratorilor la Fondul de protectie a victimelor strazii 

In Monitorul Oficial nr. 211 din 25 martie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 12/2014 a Autoritatii de Supraveghere Financiara 

privind cota procentuala pentru contributia asiguratorilor la Fondul 

de protectie a victimelor strazii. 

Principalele prevederi 

� Contributia asiguratorilor care practica asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru 

prejudicii produse prin accidente de vehicule, denumita asigurarea RCA, la Fondul de 

protectie a victimelor strazii, denumit in continuare Fond, aferenta anului 2014, este stabilita 

la cota procentuala de 1,00% din volumul primelor brute incasate pentru aceasta asigurare. 

� Sumele ce reprezinta contributia asiguratorilor RCA la Fond se vireaza pana la data de 25 

inclusiv a lunii urmatoare trimestrului expirat sau pana in urmatoarea zi lucratoare. In 

documentele de plata a contributiilor la Fond trebuie sa se precizeze perioada pentru care se 

efectueaza virarea acestora. 

� Pentru nevirarea la termen a contributiilor la Fond se datoreaza majorari de intarziere, 

calculate potrivit reglementarilor legale aplicabile in materia colectarii creantelor bugetare. 

Majorarile de intarziere se vireaza in contul Fondului. 

� Documentele de plata privind majorarile de intarziere trebuie sa precizeze perioada pentru 

care se efectueaza virarea acestora. 

� Fondul are obligatia urmaririi incasarii contributiei, respectarii prevederilor legale privind 

calculul contributiei datorate, precum si al majorarilor de intarziere datorate pentru neplata la 

termen a acesteia. 
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Care sunt criteriile specifice care stau la baza acreditarii furnizorilor de 

servicii sociale 

In Monitorul Oficial nr. 217 din 26 martie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 424/2014 al ministrului Muncii, Familiei, Protectiei 

Sociale si Persoanelor Varstnice privind aprobarea criteriilor 

specifice care stau la baza acreditarii furnizorilor de servicii sociale. 

Principalele prevederi 

� Criteriile de acreditare ale furnizorilor de servicii sociale, denumiti in continuare furnizori, 

sunt urmatoarele: 

• sunt persoane fizice sau juridice, de drept public ori privat, prevazute la art. 37 din 

Legea asistentei sociale nr. 292/2011; 

• sunt infiintati in conditiile legii; 

• au atributii stabilite de lege pentru infiintarea, acordarea si finantarea serviciilor 

sociale sau au prevazute in actul de infiintare/statut activitati privind serviciile sociale; 

• durata de functionare a furnizorului, conform actului de infiintare, permite 

dezvoltarea serviciilor sociale pe care intentioneaza sa le infiinteze; 

• au capacitate manageriala pentru infiintarea si furnizarea de servicii sociale; 

• serviciile sociale acordate de furnizori sunt definite la art. 27 din Legea nr. 292/2011 si 

sunt organizate in conditiile legii. 

� Pentru a fi acreditati, furnizorii trebuie sa indeplineasca cumulativ criteriile prevazute 

anterior. 

� In cazul furnizorilor care, la data depunerii cererii de acreditare, nu au infiintate servicii 

sociale, pe langa criteriile de acreditare prevazute anterior, acestia trebuie sa se angajeze 

ca, in termen de maximum 3 ani de la data eliberarii certificatului de acreditare, sa 

infiinteze si sa acorde servicii sociale in conditiile legii. 

� Constatarea indeplinirii criteriilor de acreditare se face pe baza datelor si informatiilor 

cuprinse in cererea de acreditare a furnizorului si documentele justificative prevazute la art. 

7 alin. (3), respectiv art. 8 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotararea 

Guvernului nr. 118/2014. 

De la 1 aprilie nivelul accizei pe tigarete va fi majorat 

In Monitorul Oficial nr. 208 din 24 martie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 196/2014 pentru aprobarea accizei specifice exprimate in 

echivalent euro pe 1.000 de tigarete si completarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004. 

Principalele prevederi 

� Incepand cu data de 1 aprilie 2014, nivelul accizei specifice, exprimata in echivalent 

euro/1.000 de tigarete, prevazut in coloana 3 din anexa nr. 6 la titlul VII „Accize si alte taxe 

speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, 

este de 59,77 euro/1.000 tigarete. 
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Activitatea de inspectie a muncii in structurile M.A.I. 

In Monitorul Oficial nr. 207 din 24 martie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 32/2014 al ministrului Afacerilor Interne privind 

organizarea, coordonarea si controlul activitatilor de inspectie a 

muncii, de prevenire a riscurilor profesionale si de protectie a 

lucratorilor la locul de munca in Ministerul Afacerilor Interne. 

Principalele prevederi 

� Prezentul ordin reglementeaza, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, denumit in 

continuare M.A.I.: 

• activitatile de inspectie a muncii, in domeniul raporturilor de munca/serviciu si in 

domeniul securitatii si sanatatii in munca; 

• activitatile de prevenire a riscurilor profesionale si de protectie a lucratorilor la locul 

de munca, denumite in continuare activitati de prevenire si protectie, ca modalitati 

concrete de realizare a masurilor de securitate si sanatate in munca. 

� Prevederile prezentului ordin se aplica unitatilor aparatului central al M.A.I., unitatilor, 

institutiilor si structurilor aflate in subordinea/in coordonarea/in cadrul M.A.I., denumite in 

continuare structuri M.A.I. 

� Prevederilor prezentului ordin sunt incidente tuturor categoriilor de personal care incadreaza 

structurile M.A.I., denumit in continuare personalul ministerului. 

� Scopul principal al activitatilor de inspectie a muncii si al celor de prevenire si protectie, in 

M.A.I., consta in cresterea nivelului de securitate si sanatate ocupationala pentru personalul 

ministerului. 

� Activitatile de inspectie a muncii in M.A.I. au ca obiectiv principal controlul in domeniile 

relatiilor de munca/serviciu si al securitatii si sanatatii in munca in structurile M.A.I. 

� Activitatile de inspectie a muncii in M.A.I. se efectueaza de catre structurile specializate 

organizate la nivelul Directiei generale management resurse umane, denumita in continuare 

D.G.M.R.U., inspectoratelor generale si Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si 

Probleme Speciale, denumita in continuare A.N.R.S.P.S. 

� Activitatile de securitate si sanatate in munca in M.A.I. reprezinta ansamblul de activitati 

institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului 

de munca, apararea vietii, integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si a altor persoane 

participante la procesul de munca in toate structurile M.A.I. 

� Activitatea de securitate si sanatate in munca in M.A.I. se efectueaza de catre lucratorii 

desemnati/structurile de prevenire si protectie organizate la nivelul fiecarei structuri a M.A.I. 

� In desfasurarea activitatilor de inspectie a muncii si de prevenire si protectie, inspectorii de 

munca si lucratorii desemnati utilizeaza formularele potrivit modelelor instituite prin actele 

normative in vigoare. 

� Organizarea si coordonarea activitatii de inspectie a muncii la nivelul M.A.I. se realizeaza de 

catre D.G.M.R.U., prin Serviciul inspectia muncii. 

� La nivelul structurilor M.A.I., altele decat cele subordonate inspectoratelor generale si 

A.N.R.S.P.S., activitatile prevazute anterior se realizeaza de catre D.G.M.R.U., prin Serviciul 

inspectia muncii. 
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Care sunt drepturile victimelor violentei in familie 

In Monitorul Oficial nr. 205 din 24 martie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in 

familie. 

Principalele prevederi 

� Ocrotirea si sprijinirea familiei, dezvoltarea si consolidarea solidaritatii familiale, bazata pe 

prietenie, afectiune si intrajutorare morala si materiala a membrilor familiei, constituie un 

obiectiv de interes national. 

� Prevenirea si combaterea violentei in familie fac parte din politica integrata de ocrotire si 

sprijinire a familiei si reprezinta o importanta problema de sanatate publica. 

� Statul roman, prin autoritatile competente, elaboreaza si implementeaza politici si programe 

destinate prevenirii si combaterii violentei in familie, precum si protectiei victimelor violentei 

in familie. 

� Protectia si promovarea drepturilor victimelor violentei in familie se realizeaza in 

conformitate cu urmatoarele principii: 

• principiul legalitatii; 

• principiul respectarii demnitatii umane; 

• principiul prevenirii savarsirii actelor de violenta in familie; 

• principiul celeritatii; 

• principiul parteneriatului; 

• principiul egalitatii de sanse si de tratament. 

� In sensul prezentei legi, violenta in familie reprezinta orice actiune sau inactiune intentionata, 

cu exceptia actiunilor de autoaparare ori de aparare, manifestata fizic sau verbal, savarsita de 

catre un membru de familie impotriva altui membru al aceleiasi familii, care provoaca ori 

poate cauza un prejudiciu sau suferinte fizice, psihice, sexuale, emotionale ori psihologice, 

inclusiv amenintarea cu asemenea acte, constrangerea sau privarea arbitrara de libertate. 

� Constituie, de asemenea, violenta in familie impiedicarea femeii de a-si exercita drepturile si 

libertatile fundamentale. 

Legea privind manipularea cadavrelor umane a fost republicata 

In Monitorul Oficial nr. 213 din 25 martie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si 

prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea 

transplantului. 

Principalele prevederi 

� Dreptul de manipulare a cadavrelor umane pentru diagnostic sau activitati didactice si 

stiintifice revine serviciilor de anatomie patologica si de prosectura ale spitalelor si 

institutiilor de medicina legala, disciplinelor universitare de anatomie si de anatomie 

patologica ale institutiilor de invatamant superior medical uman de stat sau private, 

acreditate ori autorizate, care organizeaza serviciile pentru utilizarea cadavrelor. 
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In Monitorul Oficial nr. 213 din 25 martie 2014 a fost publicata 

H.G. nr. 182/2014 pentru modificarea si completarea art. 2 din 

H.G. nr. 32/2011 privind desemnarea Oficiului National de 

Prevenire a Criminalitatii si Cooperare pentru Recuperarea 

Creantelor provenite din Infractiuni din cadrul MJ, in calitate de 

oficiu national pentru recuperarea creantelor in domeniul urmaririi 

si identificarii produselor provenite din savarsirea de infractiuni. 

Principalele prevederi 

� In indeplinirea atributiilor, Oficiul dezvolta si gestioneaza o baza de date proprie, precum si un 

sistem informatic national integrat de evidenta a creantelor provenite din infractiuni, care va 

cuprinde date privind: 

• masurile asiguratorii dispuse in cadrul procesului penal, administrarea, valorificarea sau 

restituirea bunurilor care fac obiectul acestor masuri; 

• masura de siguranta a confiscarii si valorificarea bunurilor confiscate, atat in cazul 

confiscarii speciale, cat si al confiscarii extinse; 

• confiscarea cautiunii, prevazuta de art. 217 alin. (5) din Legea nr. 135/2010 privind Codul 

de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• executarea ordinelor de indisponibilizare a bunurilor emise de catre un alt stat; 

• executarea ordinelor de confiscare emise de catre un alt stat; 

• dispunerea de bunurile confiscate in sensul art. 265 din Legea nr. 302/2004, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare, sau al acordurilor care prevad partajarea 

bunurilor confiscate; 

• despagubirile acordate statului, autoritatilor sau institutiilor publice pentru repararea 

prejudiciului produs prin savarsirea infractiunii si executarea dispozitiilor din hotarare 

privitoare la acestea; 

• amenda ca pedeapsa principala si executarea acesteia in modalitatile prevazute de lege; 

• orice alte categorii de date privind creantele provenite din infractiuni, in conditiile 

prevazute de lege. 

Recuperarea creantelor provenite din infractiuni 

Legea privind cooperarea Romaniei cu Oficiul European de Politie 

 a fost republicata 

In Monitorul Oficial nr. 206 din 24 martie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 55/2012 privind cooperarea Romaniei cu Oficiul 

European de Politie (Europol). 

Principalele prevederi 

� Se desemneaza inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei Romane ca 

reprezentant al Romaniei in cadrul Consiliului de administratie al Europol, iar seful Centrului 

de cooperare politieneasca internationala ca supleant al acestuia. 

� Autoritatile publice romane detaseaza experti nationali la Europol, in conditiile legislatiei 

aplicabile fiecarei categorii de personal si ale normelor de punere in aplicare adoptate 

potrivit art. 39 alin. (5) din Decizia Europol. 
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Retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de retele 

publice de comunicatii electronice 

In Monitorul Oficial nr. 211 din 25 martie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 82/2012 privind retinerea datelor generate sau 

prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii 

electronice si de furnizorii de servicii de comunicatii electronice 

destinate publicului. 

Principalele prevederi 

� Prezenta lege stabileste obligatia furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice si a 

furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului de a retine anumite 

date generate sau prelucrate in cadrul activitatii lor pentru punerea acestora la dispozitia 

organelor de urmarire penala, instantelor de judecata si organelor de stat cu atributii in 

domeniul sigurantei nationale in scopul utilizarii lor in cadrul activitatilor de prevenire, de 

cercetare, de descoperire si de urmarire penala a infractiunilor grave sau pentru rezolvarea 

cauzelor cu persoane disparute ori pentru punerea in executare a unui mandat de arestare 

sau de executare a pedepsei. 

� Prezenta lege se aplica datelor de trafic si de localizare a persoanelor fizice si a persoanelor 

juridice, precum si datelor necesare pentru identificarea unui abonat sau unui utilizator 

inregistrat. 

� Prezenta lege se aplica doar datelor generate sau prelucrate ca urmare a unei comunicatii 

ori a unui serviciu de comunicatii si nu se aplica in ceea ce priveste continutul comunicarii sau 

informatiilor consultate in timpul utilizarii unei retele de comunicatii electronice, in aceste 

cazuri fiind aplicabile prevederile Codului de procedura penala, precum si cele ale legilor 

speciale in materie. 

� Punerea in aplicare a prevederilor prezentei legi se face cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 

677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii 

nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in 

sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu 

modificarile si completarile aduse prin prezenta lege. 

� Furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si furnizorii de servicii de comunicatii 

electronice destinate publicului au obligatia de a asigura, pe cheltuiala proprie, crearea si 

administrarea unor baze de date in format electronic, in vederea retinerii urmatoarelor 

categorii de date, in masura in care sunt generate sau prelucrate de acestia: 

• date necesare pentru urmarirea si identificarea sursei unei comunicari; 

• date necesare pentru identificarea destinatiei unei comunicari; 

• date necesare pentru a determina data, ora si durata comunicarii; 

• date necesare pentru identificarea tipului de comunicare; 

• date necesare pentru identificarea echipamentului de comunicatie al utilizatorului 

sau a dispozitivelor ce servesc utilizatorului drept echipament; 

• date necesare pentru identificarea locatiei echipamentului de comunicatii mobile. 

� Datele prevazute anterior se retin si se pastreaza timp de 6 luni de la data efectuarii 

comunicarii. 

� Cheltuielile legate de crearea si administrarea bazelor de date sunt deductibile fiscal. 
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Legea muzeelor si a colectiilor publice a fost republicata 

In Monitorul Oficial nr. 207 din 24 martie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 311/2003 a muzeelor si a colectiilor publice nr. 

311/2003. 

Principalele prevederi 

� In sensul prezentei legi, colectiile publice sunt colectiile accesibile publicului si specialistilor, 

indiferent de titularul dreptului de proprietate, care reunesc bunuri semnificative prin valoarea 

lor artistica, documentara, istorica, stiintifica, culturala si memorialistica. 

� Colectiile private accesibile publicului sunt colectiile aflate in proprietatea privata a 

persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la care publicul si specialistii au acces numai cu 

acordul detinatorilor. 

Legea pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar 

a fost republicata 

In Monitorul Oficial nr. 209 din 24 martie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii 

de medic veterinar. 

Principalele prevederi 

� Profesiunea de medic veterinar este o profesie liberala si independenta, cu organizare 

autonoma reglementata. Este organizata si functioneaza in baza principiului autonomiei, in 

cadrul forului profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari. 

� Asociatia Generala a Medicilor Veterinari din Romania este forul stiintific si profesional 

neguvernamental al medicilor veterinari, care cuprinde si coordoneaza activitatea 

asociatiilor, societatilor si ligilor de profil membre. 

� Medicina veterinara este o stiinta medicala care asigura confortul si protectia animalelor si 

contribuie la mentinerea sanatatii publice si la protectia mediului. 

� Profesiunea de medic veterinar se exercita in Romania de catre orice persoana, cetatean 

roman, care poseda diploma de medic veterinar echivalata potrivit legii, precum si de 

cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si de 

cetatenii Elvetiei, care poseda diplome de medic veterinar, certificate sau alte documente 

care atesta aceasta calificare prevazuta de lege, eliberate de o institutie de invatamant din 

aceste state. 

� Pot exercita profesia de medic veterinar in Romania si cetatenii statelor membre ale Uniunii 

Europene, ale Spatiului Economic European si cetatenii Elvetiei, care poseda diplome, 

certificate sau alte documente ce atesta calificarea de medic veterinar, eliberate de institutii 

de invatamant superior veterinar din tari terte, recunoscute intr-un stat membru al Uniunii 

Europene. 

� Pot exercita profesia de medic veterinar in Romania si cetatenii statelor terte, cetatenii 

statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si cetatenii Elvetiei, 

care poseda diplome, certificate sau alte documente eliberate de institutii de invatamant 

veterinar din state terte, care atesta aceasta calificare, echivalate potrivit legii. 
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A fost aprobat Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii 

Nationale pentru Cetatenie 

In Monitorul Oficial nr. 212 din 25 martie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 745/C/2014 al ministrului Justitiei privind aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale 

pentru Cetatenie. 

Principalele prevederi 

� Autoritatea Nationala pentru Cetatenie se organizeaza si functioneaza ca institutie publica de 

interes national, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Justitiei, finantata integral 

de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Justitiei. 

� Autoritatea Nationala pentru Cetatenie are autonomie functionala si de decizie. 

� Autoritatea Nationala pentru Cetatenie dispune de un aparat administrativ propriu, organizat 

la nivel de directii, servicii, birouri si birouri teritoriale. 

� Organigrama, regulamentul de organizare si functionare si statul de functii ale Autoritatii 

Nationale pentru Cetatenie se aproba prin ordin al ministrului justitiei. 

� Repartizarea personalului in cadrul structurilor organizatorice stabilite prin organigrama se 

aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. 

� Autoritatea Nationala pentru Cetatenie are sediul in municipiul Bucuresti, str. Smardan nr. 3, 

sectorul 3. Schimbarea sediului se poate realiza prin ordin al ministrului justitiei. 

� La nivel teritorial, in subordinea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie functioneaza birouri 

teritoriale a caror infiintare si desfiintare este propusa ministrului justitiei de catre presedintele 

Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. 

Reducerea efectelor adverse determinate de generarea 

si gestionarea deseurilor 

In Monitorul Oficial nr. 220 din 28 martie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor. 

Principalele prevederi 

� Prezenta lege stabileste masurile necesare pentru protectia mediului si a sanatatii 

populatiei, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea si 

gestionarea deseurilor si prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor si 

cresterea eficientei folosirii acestora. 

� Fara a aduce atingere obligatiilor prevazute de alte acte normative aplicabile, sedimentele 

depuse in apele de suprafata in scopul gestionarii apelor si a cailor navigabile sau al 

prevenirii inundatiilor, al atenuarii efectelor inundatiilor si secetei ori asanarii terenurilor nu 

se supun prevederilor prezentei legi, in cazul in care se face dovada ca respectivele 

sedimente sunt nepericuloase. 

� Actele normative care transpun directive individuale pot stabili pentru gestionarea anumitor 

categorii de deseuri reguli speciale pentru cazuri individuale sau reguli care vin in 

completarea dispozitiilor prezentei legi. 
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In Monitorul Oficial nr. 208 din 24 martie 2014 a fost publicata 

Hotararea CEDO din 17 decembrie 2013 in Cauza Ion Tudor 

impotriva Romaniei. 

Principalele prevederi 

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

� Reclamantul se plange ca procesul penal declansat impotriva sa nu a fost echitabil. Acesta s-a 

plans, in special, de modul diferit de interpretare a probelor de catre instantele nationale si a 

subliniat ca, in urma analizei probelor, curtea de apel a pronuntat o hotarare de achitare, in 

timp ce inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat din nou in baza probelor aflate la 

dosar. Acesta a invocat art. 5 § 1 si art. 6 § 1 din Conventie. 

� Curtea considera ca plangerea trebuie examinata numai in temeiul art. 6 § 1 din Conventie. 

Cu privire la admisibilitate 

� Curtea constata ca prezenta cerere nu este in mod vadit nefondata in sensul art. 35 § 3 lit. a) 

din Conventie. In continuare, constata ca nu prezinta niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin 

urmare, este necesar sa fie declarata admisibila. 

Cu privire la fond 

� Reclamantul a reiterat ca procesul penal declansat impotriva sa a fost inechitabil. 

Motivarea Curtii 

� Curtea reitereaza ca modul in care se aplica art. 6 in cazul proceselor inaintea instantelor de 

control judiciar depinde de trasaturile specifice proceselor respective; este necesar sa se ia in 

considerare ansamblul procedurii interne si rolul instantei ce judeca cauza in calea de atac. 

� Cu toate acestea, atunci cand o instanta de control judiciar este competenta sa analizeze atat 

situatia de fapt cat si chestiunile de drept si sa studieze in ansamblu problema vinovatiei, ea nu 

poate, din motive ce tin de echitatea procedurii, sa transeze asupra chestiunilor respective fara 

o apreciere nemijlocita a declaratiilor persoanei care sustine ca nu a comis actul considerat ca 

infractiune. 

� In plus, Curtea considera ca, pentru stabilirea temeiniciei acuzatiilor in materie penala, 

ascultarea inculpatului in persoana ar trebui sa fie regula generala. Orice derogare de la acest 

principiu ar trebui sa fie exceptionala si supusa unei interpretari restrictive. 

� Considerentele precedente sunt suficiente pentru a-i permite Curtii sa concluzioneze ca, in 

prezenta cauza, Inalta Curte de Casatie si Justitie nu a respectat cerintele unui proces echitabil. 

� Prin urmare, a fost incalcat art. 6 § 1 din Conventie. 

� Curtea a declarat cererea admisibila si a hotarat ca a fost incalcat art. 6 § 1 din Conventie. 

� Curtea a mai hotarat ca statul parat trebuie sa plateasca reclamantului, in termen de 3 luni de 

la data ramanerii definitive a hotararii, in conformitate cu art. 44 § 2 din Conventie, suma de 

3.000 EUR (trei mii de euro), care trebuie convertita in moneda nationala a statului parat la 

rata de schimb aplicabila la data platii, pentru prejudiciul moral, plus orice suma ce poate fi 

datorata cu titlu de impozit si ca, de la expirarea termenului mentionat si pana la efectuarea 

platii, aceasta suma trebuie majorata cu o dobanda simpla, la o rata egala cu rata dobanzii 

facilitatii de imprumut marginal practicata de Banca Centrala Europeana, aplicabila pe 

parcursul acestei perioade si majorata cu 3 puncte procentuale. 

� Curtea a respins cererea de acordare a unei reparatii echitabile pentru celelalte capete de 

cerere. 

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

in cauza Ion Tudor 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  

� Proiect de Lege privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul 

deputatilor si al senatorilor  

 

� Proiect de Lege pentru completarea art. 3 din O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de 

utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania  

 

� Proiect de Lege privind folosirea limbajului semnelor romane si limbajului mimico-gestual 

oficial prin interpret autorizat  

 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 189/2003 privind asistenta 

judiciara internationala in materie civila si comerciala  

 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi  

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art. 15 din Legea nr. 24/2007 privind 

reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane  

 

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

produselor si serviciilor de piata  

 

� Proiect de Lege privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat de 

angajatori inspectoratelor teritoriale de munca  

 

� Proiect de Lege privind modificarea O.G. nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si 

conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea private a statului, 

precum si pentru stabilirea altor masuri  

 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

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

 

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii locuintei nr. 114/1996  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 1/2011 a educatiei nationale  
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 Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 11 din Legea nr. 31/1990 – Legea 

societatilor  

 

� Propunere legislativa de modificare a O.U.G. nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea 

Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele 

de stare civila  

 

� Propunere legislativa privind modificarea Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si 

regimul juridic al acesteia  

 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 privind Codul 

silvic   

 

� Propunere legislativa pentru modificarea O.G. nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor   

 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 4 si 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  

 

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

informatiile de interes public  

 

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 187/2012 pentru punerea in 

aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, respectiv a dispozitiilor art. 39 din Legea nr. 

51/1995 privind profesia de avocat  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 21 alin. (4) lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal 

 

Proiecte de lege si propuneri legislative primite pentru dezbatere 

si adoptare 

� Proiect de lege pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea 

si functionarea Politiei Romane  

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 24.03.2014 

- termen pentru depunerea raportului: 25.03.2014 

 

� Proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si 

functionarea institutiei Avocatului Poporului 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 24.03.2014 

- termen pentru depunerea raportului: 26.03.2014 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Protocolul impotriva fabricarii si traficului ilegale de arme de foc a fost aprobat de UE 

 

In Jurnalul Oficial nr. L89 din 25 martie 2014 a fost publicata  Decizia Consiliului din 11 februarie 2014 

privind incheierea, in numele Uniunii Europene, a Protocolului impotriva fabricarii si traficului ilegale de 

arme de foc, piese si componente ale acestora, precum si de munitii, aditional la Conventia Organizatiei 

Natiunilor Unite impotriva criminalitatii transnationale organizate. 
 

Protocolul prevede masuri care intra in domeniul de aplicare al politicii comerciale comune a Uniunii. Au fost 

adoptate mai multe acte legislative ale Uniunii care vizeaza reducerea si eliminarea impedimentelor pentru 

transferurile de arme conventionale in cadrul pietei interne sau care vizeaza reglementarea exportului de 

arme in tari terte. 

 

Onorariile si taxele percepute de Agentia Europeana de Siguranta a Aviatiei au fost stabilite 
 

In Jurnalul Oficial nr. L93 din 28 martie 2014 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 319/2014 privind 

onorariile si taxele percepute de Agentia Europeana de Siguranta a Aviatiei si de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 593/2007. 
 

Regulamentul determina elementele pentru care trebuie platite onorarii si taxe, stabileste valoarea onorariilor 

si a taxelor, precum si modalitatea de plata a acestora. Daca este necesar, regulamentul poate fi revizuit cel 

tarziu la cinci ani de la data intrarii sale in vigoare. Atunci cand este necesar, acesta se modifica luand in 

considerare, in special, veniturile agentiei si costurile aferente. 

 

Conditiile pentru migratia sezonierilor din statele terte in scopul ocuparii unui loc de munca 
 

In Jurnalul Oficial nr. L94 din 28 martie 2014 a fost publicata Directiva 2014/36/UE din 26 februarie 2014 

privind conditiile de intrare si de sedere a resortisantilor tarilor terte in scopul ocuparii unui loc de munca 

in calitate de lucratori sezonieri. 
 

Prezenta directiva stabileste conditiile de intrare si de sedere a resortisantilor si defineste drepturile 

lucratorilor sezonieri. De asemenea, dispune ca pentru sederi care nu depasesc 90 de zile, directiva se aplica 

fara a aduce atingere acquis-ului Schengen, in special Codului de vize, Codului frontierelor Schengen si 

Regulamentului (CE) nr. 539/2001.  

 

Directiva atribuirea contractelor de concesiune 
 

In Jurnalul Oficial nr. L94 din 28 martie 2014 a fost publicata Directiva 2014/23/UE din 26 februarie 2014 

privind atribuirea contractelor de concesiune. 
 

Directiva instituie norme aplicabile procedurilor de achizitie utilizate de catre autoritatile contractante si de 

entitatile contractante prin intermediul unei concesiuni, a caror valoare este estimata ca fiind cel putin egala 

cu pragul de 5.186.000 euro.  

 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. C85 din 22 martie 2014 a fost publicata ultima publicatie CJUE.  

 

Jurisprudenta europeana 
 



 

   Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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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 > constituirea unei liste de rezerva pentru administratori (AD7) in domeniile mijloace 

criminalistice digitale si analiza operationala, iar anuntul a fost publicat in Jurnalul Oficial nr. C88A din 27 

martie 2014. 

 

Numarul candidatilor care vor fi inscrisi pe lista de rezerva: 16 pentru domeniul 1 si 16 pentru 

domeniul 2 

 

Natura atributiilor: 

Misiunea Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF) se axeaza pe trei obiective: 

� protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene prin investigarea cazurilor de frauda si de 

coruptie si a oricaror alte activitati ilegale; 

� detectarea si investigarea faptelor grave legate de indeplinirea indatoririlor profesionale de catre 

membrii sau functionarii si agentii institutiilor si organismelor UE, care ar putea face obiectul unei 

proceduri disciplinare sau penale; 

� sprijinirea Comisiei Europene in ceea ce priveste dezvoltarea si punerea in aplicare a politicilor de 

prevenire si detectare a fraudei.  

 

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): 29 aprilie 2014, ora 12.00 (la pranz), ora Bruxelles-ului.  

 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

- in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 
 

 
Normele metodologice privind asistenta medicala 

transfrontaliera au fost aprobate 

 

Ministerului Sanatatii a publicat pe data de 27 martie un proiect de hotarare 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistenta medicala 

transfrontaliera. 

Conform notei de fundamentare, reglementarile propuse au ca determinante principale: 

� diminuarea riscului declansarii unei actiuni in constatarea neindeplinirii obligatiilor de stat membru, 

potrivit art. 258 TFUE, avand in vedere ca doar la comunicarea tuturor actelor de transpunere ale 

directivei se considera ca Romania, ca stat membru, si-a indeplinit obligatia de a se asigura 

transpunerea completa a prevederilor directivei 

� facilitarea accesului la asistenta medicala transfrontaliera sigura si de inalta calitate si promovarea 

cooperarii in domeniul asistentei medicale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, 

� imbunatatirea accesului la serviciile de asistenta medicala transfrontaliera acordate pacientilor, fara 

a tine seama de modul de organizare, de furnizare si de finantare a furnizorilor de servicii de asistenta 

medicala. 

� imbunatatirea utilizarii fondurilor aprobate cu destinatia Prestatii medicale in baza documentelor 

internationale.  

� 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. 

Cadrul legal pentru aplicarea Regulamentului PE 

privind produsele cosmetice a fost elaborat 

Ministerul Sanatatii a publicat pe data de 27 martie un proiect de hotarare 

de Guvern privind adoptarea unor masuri pentru crearea cadrului de aplica-

re a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului Euro-

pean si al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice. 

Prin acest proiect se urmareste:  

� Asigurarea corelarea cadrului legislativ national si comunitar in domeniul produselor cosmetice, 

asigurandu-se in acest fel cadrul legislativ unitara, prin care se vor institui si impune masurile necesare 

pentru eliminarea sau, dupa caz, diminuarea riscurilor cu impact pe sanatatea umana  

� Stabilirea autoritatii competente din Romania in domeniul produselor cosmetice, respectiv MS  

� Stabilirea responsabilitatilor celor doua autoritati implicate in supravegherea si controlul punerii pe 

piata a produselor cosmetice, respectiv MS si ANPC  

� Asigurarea protectiei populatiei prin stabilirea sanctiunilor contraventionale in cazul nerespectarii de 

catre producatori, importatori, distribuitori, agenti economici, precum si de conducatorii diferitelor tipuri 

de unitati de stat si private a prevederilor legale in domeniul produselor cosmetice;  

� Modificarea corespunzatoare a cuantumului amenzilor prin corelarea acestora cu gravitatea riscului 

pentru sanatate al neconformitatilor constatate fata de cele stabilite prin Legea nr. 178/2000 privind 

produsele cosmetice. 

 

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

asteptate pe adresa de e-mail: propuneri@ms.r, in termen de 30 de zile. 
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Noi masuri privind impozitarea veniturilor din dereglementarea 

preturilor din sectorul gazelor naturale 

 

 

 

 

Ministerului Finantelor Publice a publicat pe data de 26 martie un proiect de 

ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea O.G. nr. 7/2013 

privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca 

urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale. 

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

� Modificarea si completarea Anexei la O.G. nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor 

suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale, cu modificarile si 

completarile ulterioare, in sensul introducerii clarificarilor necesare astfel incat sa fie asigurata decuplarea formarii 

preturilor in cadrul pietei concurentiale de formarea preturilor in cadrul pietei reglementate 

� Avand in vedere angajamentele din Scrisoarea de intentie cu FMI, Uniunea Europeana si Banca Mondiala 

privind dereglementarea preturilor la gazele naturale pentru consumatorii noncasnici mai devreme decat este 

planificat conform cerintelor din calendarul de liberalizare 

 

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

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

Decrete semnate in perioada 22-28 martie 
 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 

nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului privind 

comertul cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013 si semnat de 

Romania la New York la 3 iunie 2013; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului pentru facilitarea de imprumut de tip 

preventiv intre Uniunea Europeana, in calitate de Imprumutator si Romania, in calitate de 

Imprumutat, si Banca Nationala a Romaniei, in valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la 

Bucuresti la 5 noiembrie 2013 si la Luxemburg la 19 noiembrie 2013, si a Memorandumului de 

intelegere dintre Uniunea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti la 5 noiembrie 2013 si la 

Bruxelles la 6 noiembrie 2013; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de Intelegere dintre 

Guvernul Romaniei si Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei in domeniul criminalitatii 

informatice din Bucuresti si statutul juridic al acestuia, semnat la Bucuresti la 15 octombrie 2013; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Romaniei la Protocolul din 2002 la Conventia de 

la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor si al bagajelor lor, adoptat la Londra la 1 

noiembrie 2002; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului intern dintre reprezentantii 

guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti in cadrul Consiliului, privind finantarea 

ajutoarelor Uniunii Europene in baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, in 

conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE si privind alocarea de asistenta financiara pentru 

tarile si teritoriile de peste mari carora li se aplica partea a patra din Tratatul privind functionarea 

Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 24 iunie 2013. 
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