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

dovedeste util atat pentru specialisti, cat si pentru absolventii 

facultatilor de drept sau chiar pentru cititorii interesati de 

informatii legislative, actualizate saptamanal. 

InfoLEGALis reprezinta un instrument de lucru in care este 

realizata o selectie a unor elemente de noutate legislativa. 

Contine informatii despre evenimente legislative care se afla 

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

proiect. 

Proiectul se adreseaza nu numai celor care lucreaza in 

domeniul juridic, ci si celor care doresc sa afle noutatile 

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

un specialist. 

Intreaga echipa desfasoara o munca sustinuta pentru a 

publica in timp util noutatile legislative. Orice propuneri sau 

sugestii le asteptam la adresa de contact. 
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In Monitorul Oficial nr. 227 din 31 martie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 226/2014 pentru modificarea si completarea Hotararii 

Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea si functionarea 

Ministerului Fondurilor Europene. 

Principalele prevederi 

� Numarul maxim de posturi pentru Ministerul Fondurilor Europene este de 487, inclusiv 

demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului. 

� Conducerea Ministerului Fondurilor Europene se exercita de catre ministrul fondurilor 

europene. Ministrul fondurilor europene este ajutat in activitatea sa de catre trei 

secretari de stat, numiti prin decizie a prim-ministrului. 

� Persoanele care prin lege au dreptul de a utiliza mijloacele de transport din dotarea 

Ministerului Fondurilor Europene, precum si persoanele care desfasoara activitati 

specifice pot folosi mijloacele de transport din parcul auto al Ministerului Fondurilor 

Europene, in baza permisului de conducere pe care il poseda, cu aprobarea prealabila a 

ordonatorului principal de credite. 

Organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene  

a suferit modificari 

Sistemul de colectare online a declaratiilor de sustinere 

a propunerilor de initiativa cetateneasca 

In Monitorul Oficial nr. 227 din 31 martie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 141/2014 al ministrului pentru Societatea 

Informationala pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

elementele tehnice si de securitate ale sistemului de colectare 

online a declaratiilor de sustinere a propunerilor de initiativa 

cetateneasca. 

Principalele prevederi 

� Prezentele norme metodologice stabilesc elementele tehnice si de securitate ale sistemului 

de colectare online a declaratiilor de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca, 

conform Regulamentului (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 

16 februarie 2011 privind initiativa cetateneasca, cu modificarile ulterioare, denumit in 

continuare Regulamentul (UE) nr. 211/2011. 

� Normele metodologice vizeaza declaratiile de sustinere a propunerilor de initiativa 

cetateneasca colectate printr-un sistem de colectare online, a carui baza de date este 

stocata intr-o locatie aflata pe teritoriul Romaniei. 

Autoritatea nationala responsabila 

� Autoritatea nationala responsabila pentru eliberarea certificatelor de confirmare a 

conformitatii sistemelor de colectare online a declaratiilor de sustinere a propunerilor de 

initiativa cetateneasca este MSI. 

� Autoritatea isi exercita atributiile de certificare a conformitatii sistemelor de colectare 

online a declaratiilor de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca prin intermediul 

AADR. 

� Organizatorii vor solicita Autoritatii certificarea sistemului de colectare online a declaratiilor 

de sustinere daca baza de date a sistemului este stocata intr-o locatie aflata pe teritoriul 

Romaniei. 
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 Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila in cadrul 

Ministerului Justitiei 

In Monitorul Oficial nr. 230 din 1 aprilie 2014 a fost publicata 

H.G. nr. 230/2014 privind virarea creditelor de angajament 

alocate la titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finantare 

rambursabila“ in bugetul pe anul 2014 intre Ministerul Finantelor 

Publice si Ministerul Justitiei. 

Principalele prevederi 

� Se aproba diminuarea cu 13.640 mii lei a creditelor de angajament alocate Ministerului 

Finantelor Publice in bugetul pe anul 2014 la capitolul 51 „Autoritati publice si actiuni 

externe“, titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila“. 

� Se aproba suplimentarea cu 13.640 mii lei a creditelor de angajament alocate Ministerului 

Justitiei in bugetul pe anul 2014 la capitolul 61.01 „Ordine publica si siguranta nationala“, 

titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila“. 

Participarea Romaniei la Sistemul de Informatii Schengen 

In Monitorul Oficial nr. 240 din 3 aprilie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 141/2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea 

Sistemului Informatic National de Semnalari si participarea 

Romaniei la Sistemul de Informatii Schengen. 

Principalele prevederi 

� Prezenta lege reglementeaza infiintarea, organizarea si functionarea Sistemului Informatic 

National de Semnalari si asigura cadrul juridic necesar utilizarii de catre autoritatile romane 

a Sistemului de Informatii Schengen. 

Infiintarea si obiectivul general al SINS 

� Se infiinteaza SINS, cu respectarea protocoalelor si a procedurilor tehnice stabilite pentru 

SIS de generatia a doua, potrivit art. 9 alin. (1) din Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 

iunie 2007 privind infiintarea, functionarea si utilizarea Sistemului de informatii Schengen 

de a doua generatie (SIS II), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L. 205 

din 7 august 2007, astfel incat cele doua sisteme informatice sa fie compatibile. 

� SINS este destinat sa asigure posibilitatea, pentru autoritatile nationale competente, ca 

prin intermediul unei proceduri automate sa efectueze tranzactii cu privire la semnalarile 

pe care le contine, in scopul indeplinirii atributiilor legale. 

� SINS contine semnalari introduse de catre autoritatile nationale competente cu privire la 

persoane sau bunuri corespunzator tipurilor prevazute in prezenta lege. 

� De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen in 

temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, SINS asigura transmiterea semnalarilor de 

interes Schengen in SIS. 

� Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul National SIS, este responsabil cu implementarea, 

functionarea, intretinerea si securitatea SINS, precum si cu asigurarea accesului autoritatilor 

nationale competente la SINS. 
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  Restrictii privind transferurile de fonduri si servicii financiare 

In Monitorul Oficial nr. 241 din 4 aprilie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 44/2014 al Oficiului National de Prevenire si 

Combatere a Spalarii Banilor privind aprobarea Normelor 

metodologice de efectuare a notificarilor si de solutionare a 

cererilor de autorizare a efectuarii unor tranzactii financiare. 

Principalele prevederi 

� Prezentele norme metodologice sunt elaborate in conformitate cu prevederile art. II din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 128/2010 pentru modificarea si completarea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor 

internationale, aprobata prin Legea nr. 60/2011, si reglementeaza modul de aplicare a 

restrictiilor privind anumite transferuri de fonduri si servicii financiare catre sau de la o 

persoana, entitate sau organism iranian, stabilite prin prevederile Regulamentului (UE) nr. 

267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind masuri restrictive impotriva Iranului si de 

abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, 

denumit in continuareRegulamentul nr. 267/2012. 

� Notificarea prealabila a transferurilor de fonduri catre sau de la o persoana, o entitate sau un 

organism iranian se face cu cel putin o zi lucratoare inainte de efectuarea transferului. 

� Notificarea prealabila a transferurilor de fonduri catre sau de la o persoana, o entitate sau un 

organism iranian se intocmeste in limba romana, in dublu exemplar, in format tiparit, pe 

suport hartie, fiind completata, semnata si stampilata de reprezentantul legal al prestatorului 

de servicii de plata sau de persoana imputernicita de acesta ori de platitorul sau beneficiarul 

transferului, dupa caz, sau se efectueaza prin mijloace electronice, in forma stabilita de Oficiu. 

Guvernul a adus modificari Legii finantelor publice 

In Monitorul Oficial nr. 241 din 4 aprilie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 15/2014 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 

500/2002 privind finantele publice. 

Principalele prevederi 

� Guvernul poate stabili, prin hotarare, actiunile si categoriile de cheltuieli pentru care se pot 

efectua plati in avans de pana la 30% din fondurile publice, criteriile, procedurile, precum si 

limitele care se vor folosi in acest scop. 

� Prin exceptie, pentru finantarea activitatilor specifice de producere si difuzare a emisiunilor 

radiofonice si de televiziune in strainatate, in limba romana, precum si pentru amenajarea 

spatiilor de productie si emisie ale posturilor de radio si televiziune din strainatate controlate de 

Societatea Romana de Radiodifuziune, respectiv de Societatea Romana de Televiziune, se pot 

efectua plati in avans de pana la 100% din fonduri publice. Prin hotarare a Guvernului se 

stabilesc categoriile de cheltuieli pentru care se efectueaza plati in avans, procedurile, precum si 

limitele care se folosesc in acest scop. 
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In Monitorul Oficial nr. 241 din 4 aprilie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal. 

 

Principalele prevederi 

� Este supusa unui nivel al accizelor diferentiat, stabilit prin diminuarea cu 40 euro/1.000 litri, 

respectiv cu 47,34 euro/tona, a nivelului standard prevazut pentru motorina in anexa nr. 1, 

motorina utilizata drept carburant pentru motor in urmatoarele scopuri: 

• transport rutier de marfuri in cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule 

sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de marfuri si 

cu o greutate bruta maxima autorizata de cel putin 7,5 tone; 

• transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de 

persoane, cu un autovehicul din categoria M2 sau M3, definit in Directiva 2007/46/CE a 

Parlamentului European si a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru 

pentru omologarea autovehiculelor si remorcilor acestora, precum si a sistemelor, 

componentelor si unitatilor tehnice separate destinate vehiculelor respective. 

� Reducerea nivelului accizelor prevazuta anterior se realizeaza prin restituirea sumelor 

reprezentand diferenta dintre nivelul standard al accizelor si nivelul accizelor diferentiat 

prevazut anterior catre operatorii economici licentiati in Uniunea Europeana. Conditiile, 

procedura si termenele de restituire se stabilesc prin hotarare a Guvernului. 

 Codul fiscal a suferit modificari 

MADR a aprobat ajutoarle de stat pentru motorina 

acordate sub forma de rambursare 

In Monitorul Oficial nr. 236 din 2 aprilie 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 431/2014 al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru 

aprobarea cantitatilor de motorina aferente trimestrului IV—2013, 

ce beneficiaza de ajutor de stat acordat sub forma de rambursare. 

Principalele prevederi 

� Se aproba cantitatile de motorina aferente trimestrului IV—2013, ce beneficiaza de ajutor de 

stat acordat sub forma de rambursare. 

� Cantitatea totala de motorina prevazuta anterior este de 86.479.704,787 litri, iar valoarea 

totala a ajutorului de stat aferent este de 120.993.754,96 lei. 
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A fost republicata Legea privind organizarea si functionarea  

Curtii de Conturi 

In Monitorul Oficial nr. 238 din 3 aprilie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de 

Conturi. 

Principalele prevederi 

� Curtea de Conturi exercita controlul asupra modului de formare, de administrare si de 

intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. 

� Functia de control a Curtii de Conturi se realizeaza prin proceduri de audit public extern 

prevazute in standardele proprii de audit, elaborate in conformitate cu standardele de audit 

internationale general acceptate. 

� Curtea de Conturi isi desfasoara activitatea in mod autonom, in conformitate cu dispozitiile 

prevazute in Constitutie si in prezenta lege, si reprezinta Romania in calitatea sa de institutie 

suprema de audit in organizatiile internationale ale acestor institutii. 

� Litigiile rezultate din activitatea Curtii de Conturi se solutioneaza de instantele judecatoresti 

specializate. 

� In unitatile administrativ-teritoriale, functiile Curtii de Conturi se exercita prin camerele de 

conturi judetene si a municipiului Bucuresti, structuri fara personalitate juridica. 

� Sediul Curtii de Conturi este in municipiul Bucuresti, iar sediile camerelor de conturi sunt in 

orasele resedinta de judet si in municipiul Bucuresti. 

� Curtea de Conturi decide in mod autonom asupra programului sau de activitate. 

� Controalele Curtii de Conturi se initiaza din oficiu si nu pot fi oprite decat de Parlament si numai 

in cazul depasirii competentelor stabilite prin lege. 

Dobandirea si retragerea certificatului de atestare in domeniul 

Sistemului european de conturi 

In Monitorul Oficial nr. 236 din 2 aprilie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 496/2014 al ministrului Finantelor Publice .pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind dobandirea si 

retragerea certificatului de atestare a cunostintelor dobandite in 

domeniul Sistemului european de conturi. 

Principalele prevederi 

� Dobandirea si mentinerea certificatului de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul SEC 

constituie conditie specifica obligatorie pentru ocuparea postului de conducator al 

compartimentului financiar-contabil. 

� Atestarea cunostintelor in domeniul SEC presupune verificarea cunostintelor dobandite in 

acest domeniu, in vederea ocuparii functiei de conducator al compartimentului financiar - 

contabil. Dovada promovarii examenului de atestare a cunostintelor se face prin obtinerea 

certificatului de atestare. 
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Activitatea structurilor de control din cadrul sistemului 

de asigurari sociale de sanatate 

In Monitorul Oficial nr. 231 din 1 aprilie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 209/2014 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate 

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind 

activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurari 

sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei 

Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.012/2013. 

Principalele prevederi 

� Tipurile de control care fac obiectul prezentelor norme metodologice sunt urmatoarele: 

• la nivelul structurilor de control teritoriale: 

� controlul tematic privind furnizorii de servicii medicale, medicamente si 

dispozitive medicale si furnizorii de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu si 

ingrijiri paliative la domiciliu aflati in relatie contractuala cu casa de asigurari de 

sanatate, conform planului de activitati; 

� Controlul operativ dispus de presedintele-director general al casei de asigurari 

de sanatate, privind: 

� persoanele juridice sau fizice ai caror salariati beneficiaza de concediile 

si indemnizatiile acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de 

sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

� persoanele fizice care beneficiaza de concediile si indemnizatiile 

acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, 

aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

� furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale si 

furnizorii de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu si ingrijiri paliative la 

domiciliu aflati in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, 

pentru situatii temeinic justificate, cu aprobarea prealabila a directorului 

general adjunct din cadrul DGMCA; 

� controlul inopinat pentru furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive 

medicale si furnizorii de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu si ingrijiri paliative la 

domiciliu aflati in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, pentru situatii 

temeinic justificate, cu aprobarea prealabila a directorului general adjunct din cadrul 

DGMCA. 

• la nivelul DGMCA: controlul tematic, operativ si controlul inopinat. 

� Planificarea activitatii de control se realizeaza astfel: 

• planificarea multianuala pe 3 ani; 

• planificarea anuala cuprinde actiunile ce se realizeaza pe parcursul unui an, tinand 

cont de resursele disponibile. 

� Planurile de activitati ale DGMCA se aproba de presedintele CNAS. 

� Modul de intocmire, avizare si aprobare a planurilor de activitati se stabileste anual de catre 

DGMCA si se comunica structurilor teritoriale de control. 
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Procedura specifica de evaluare externa periodica a domeniilor  

de studii universitare de master acreditate 

In Monitorul Oficial nr. 236 din 2 aprilie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 146/2014 al ministrului Educatiei Nationale privind 

aprobarea Procedurii specifice de evaluare externa periodica a 

domeniilor de studii universitare de master acreditate. 

Principalele prevederi 

� Se constituie, in anul universitar 2013-2014, domeniile de studii universitare de master 

acreditate, din programele de studii universitare de master acreditate in urma evaluarii facute 

de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in invatamantul Superior pana la data de 30 iunie 

2013, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 369/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind 

acreditarea domeniilor de studii universitare de master pe baza programelor de studii de 

master acreditate. 

� Programele de studii universitare de master acreditate, care au depasit termenul de evaluare 

periodica de 5 ani si care au fost incluse in domeniile de studii universitare de master 

acreditate, se evalueaza odata cu evaluarea externa periodica a domeniilor de studii 

universitare de master din care acestea fac parte. 

� Pentru aplicarea prezentei proceduri specifice de evaluare, in vederea evaluarii programelor 

de studii universitare de master acreditate care au depasit termenul de evaluare periodica de 5 

ani si care au fost incluse in domeniile de studii universitare de master acreditate, se 

procedeaza la etapizarea evaluarii externe periodice a domeniilor de studii universitare de 

master, in functie de numarul programelor universitare de master din fiecare domeniu de 

studii universitare de master care au depasit termenul legal de evaluare periodica, astfel: 

• pentru stabilirea anului calendaristic in care un domeniu de studii universitare de 

master acreditat urmeaza sa parcurga procedura de evaluare externa periodica, se 

determina un an calendaristic de referinta, in functie de anii calendaristici in care au 

fost acreditate de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in invatamantul Superior 

programele de studii universitare de master din domeniul respectiv; 

• anul calendaristic de referinta se determina la nivelul fiecarei institutii de invatamant 

superior, pentru fiecare domeniu de studii universitare de master, ca medie aritmetica 

ponderata a anilor in care programele de studii universitare de master din domeniul 

respectiv au obtinut acreditarea, in raport cu numarul programelor de studii 

universitare de master acreditate in fiecare an. Valoarea obtinuta se rotunjeste la 

intreg, in plus, si reprezinta anul calendaristic de referinta in care domeniul de studii 

universitare de master a fost acreditat. La acesta se adauga perioada ciclica de evaluare 

periodica de 5 ani, rezultand anul calendaristic la care domeniul de studii universitare 

de master urmeaza sa treaca prin procedura de evaluare periodica; 

• anul calendaristic calculat anterior reprezinta ultimul an in care domeniul respectiv de 

studii universitare de master este acreditat. 

� Anul in care se realizeaza evaluarea externa a domeniului de studii universitare de master este 

si anul de evaluare al fiecarui program de studii universitare de master din domeniul respectiv. 

� Evaluarea externa a domeniilor de studii universitare de master care trebuie sa parcurga 

procedura de evaluare externa periodica in anul 2014 se poate derula si in anul 2015, tinand 

cont de numarul mare al domeniilor de studii universitare de master ce urmeaza a fi evaluate 

extern in 2014. Pana la finalizarea evaluarii externe a acestor domenii, universitatile pot 

scolariza la programele de studii universitare de master acreditate din aceste domenii. 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

- in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A fost stabilita taxa pentru acreditarea furnizorilor de servicii 

specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca 

In Monitorul Oficial nr. 238 din 3 aprilie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 466/2014 al ministrului Muncii, Familiei, Protectiei 

Sociale si Persoanelor Varstnice privind stabilirea cuantumului 

taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru 

stimularea ocuparii fortei de munca pentru anul 2014. 

Principalele prevederi 

� Cuantumul taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea 

ocuparii fortei de munca se stabileste pentru anul 2014 la valoarea de 377,05 lei. 

� Taxa se achita pentru fiecare serviciu prestat. 

� Sumele incasate din taxa se fac venit la bugetul asigurarilor pentru somaj. 

Legea Concurentei a fost republicata 

In Monitorul Oficial nr. 240 din 3 aprilie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 21/1996 a Concurentei. 

Principalele prevederi 

� Prezenta lege are drept scop protectia, mentinerea si stimularea concurentei si a unui mediu 

concurential normal, in vederea promovarii intereselor consumatorilor. 

� Dispozitiile prezentei legi se aplica actelor si faptelor care restrang, impiedica sau 

denatureaza concurenta, savarsite de: 

• intreprinderi sau asociatii de intreprinderi — persoane fizice sau juridice — de 

cetatenie, respectiv de nationalitate romana sau straina, denumite in continuare 

intreprinderi; 

• autoritatile si institutiile administratiei publice centrale sau locale, in masura in care 

acestea, prin deciziile emise sau prin reglementarile adoptate, intervin in operatiuni 

de piata, influentand direct sau indirect concurenta, cu exceptia situatiilor cand 

asemenea masuri sunt luate in aplicarea altor legi sau pentru apararea unui interes 

public major. 

� Prin intreprindere in sensul prezentei legi se intelege orice operator economic angajat intr-o 

activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de 

statutul sau juridic si de modul de finantare, astfel cum este definita in jurisprudenta Uniunii 

Europene. 

� Cand intreprinderile, definite potrivit prevederilor anterioare, participa la o grupare 

realizata pe cale conventionala prin acord, intelegere, pact, protocol, contract si altele 

asemenea, fie ea explicita, publica ori ascunsa, dar fara personalitate juridica si indiferent de 

forma — alianta, coalitie, grup, bloc, federatie si altele asemenea — pentru actele si faptele 

prevazute anterior, savarsite in cadrul participarii la o asemenea grupare, dispozitiile 

prezentei legi se aplica fiecarei intreprinderi, tinandu-se seama de principiul 

proportionalitatii.  



 

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

  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

In Monitorul Oficial nr. 236 din 2 aprilie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 3/2014 a Presedinteluie Biroului Electoral Central 

privind interpretarea notiunii „partid politic care are membri in 

Parlamentul European”. 

Principalele prevederi 

� Prin partid politic care are membri in Parlamentul European se intelege acel partid politic 

care are cel putin un membru in Parlamentul European la data comunicarii de catre 

Autoritatea Electorala Permanenta, potrivit art. 24 alin. (4) ultima teza din Legea nr. 33/2007 

privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicata, cu 

modificarile ulterioare, a listei partidelor politice si a organizatiilor cetatenilor apartinand 

minoritatilor nationale care au membri in Parlamentul European. 

Interpretarea notiunii „partid politic care are membri in  

Parlamentul European” 

Declaratia Parlamentului cu ocazia marcarii a 10 ani 

de la aderarea Romaniei la NATO 

In Monitorul Oficial nr. 231 din 1 aprilie 2014 a fost publicata 

Declaratia nr. 1/2014 a Parlamentului Romaniei cu ocazia marcarii 

a 10 ani de la aderarea Romaniei la Alianta Nord-Atlantica si a 65 

de ani de existenta a NATO. 

Principalele prevederi 

� In urma cu 10 ani, la 2 aprilie 2004, Romania a devenit stat membru cu drepturi depline al 

Aliantei Nord-Atlantice, cea mai importanta organizatie de securitate colectiva din toate 

timpurile si cea mai relevanta in complicatul context de securitate al zilelor noastre. 

� In acest fel, Romania si-a realizat un obiectiv strategic de politica externa, aderarea la 

organizatia care garanteaza pacea si securitatea in spatiul euro-atiantic de mai bine de o 

jumatate de secol. Totodata, acest act, care a intrunit consensul intregii clase politice, a 

marcat implinirea unei aspiratii — revenirea Romaniei in marea familie a democratiilor 

occidentale, de care a fost despartita, impotriva propriei vointe, pentru aproape o jumatate 

de veac. 

� Aderarea la NATO a restabilit locul si rolul Romaniei in arhitectura internationala de 

securitate, definind pozitia tarii noastre pe scena politica a lumii contemporane, raspunderile 

care fi revin fata de poporul roman, dar si fata de ceilalti membri al Aliantei. 

� Romania si toti cetatenii sai beneficiaza direct de protectia de securitate a Aliantei, de 

natura sa garanteze pe termen lung dezvoltarea democratica si prosperitatea societatii 

romanesti, care a sustinut si sustine intr-o proportie covarsitoare rolul NATO in mediul 

contemporan de securitate. 

� Semnificatia si importanta acestui moment ne apar cu atat mai evidente astazi, cand 

constatam ca amenintari de securitate pe care le consideram demult depasite in spatiul 

european, cum ar fi anexarea Crimeei de catre Rusia, prin incalcarea dreptului international, 

revin in prim-planul actualitatii. Aceste evolutii ingrijoratoare, pe care Romania le condamna 

cu fermitate, vin sa reconfirme validitatea premiselor care au stat la baza aderarii tarii 

noastre la NATO. 
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Oficiul Consiliului Europei in domeniul 

criminalitatii informatice  

din Bucuresti 

In Monitorul Oficial nr. 234 din 2 aprilie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 33/2014 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. 

Principalele prevederi 

� Se ratifica Memorandumul 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. 

� Oficiul Consiliului Europei in domeniul criminalitatii informatice din Bucuresti va functiona in 

Casa ONU, situata in municipiul Bucuresti, Bulevardul Primaverii nr. 48 A, sectorul 1, in baza 

conditiilor stabilite de Guvernul Romaniei, Consiliul Europei si Organizatia Natiunilor Unite, 

prin agentiile sale care functioneaza in prezent in Casa ONU. 

� Orice modificare cu privire la sediul Oficiului Consiliului Europei in domeniul criminalitatii 

informatice din Bucuresti se va face prin hotarare a Guvernului. 

Structura si continutul Procedurilor Operationale de Securitate pentru 

sisteme informatice si de comunicatii  

In Monitorul Oficial nr. 242 din 4 aprilie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 18/2014 al Oficiului Registrului National al Informatiilor 

Secrete de Stat pentru aprobarea Ghidului privind structura si 

continutul Procedurilor Operationale de Securitate (PrOpSec) 

pentru sisteme informatice si de comunicatii – DS 2. 

Principalele prevederi 

� Ghidul privind structura si continutul Procedurilor Operationale de Securitate (PrOpSec) 

pentru sisteme informatice si de comunicatii – DS 2, denumit in continuare ghid, este 

elaborat in concordanta cu reglementarile nationale privind protectia informatiilor clasificate 

si se adreseaza Agentiei de Acreditare de Securitate (AAS) din cadrul Oficiului Registrului 

National al Informatiilor Secrete de Stat (ORNISS), structurilor interne INFOSEC (SII) 

acreditate in cadrul autoritatilor desemnate de securitate (ADS) si autoritatilor operationale 

ale sistemului informatic si de comunicatii (AOSIC) care stocheaza, proceseaza sau transmit 

informatii clasificate. 

� Intocmirea PrOpSec este obligatorie pentru toate sistemele informatice si de comunicatii 

(SIC) supuse procesului de acreditare de securitate, conform prevederilor Directivei privind 

managementul INFOSEC pentru sisteme informatice si de comunicatii – INFOSEC 3, aprobata 

prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de 

Stat nr. 484/2003, denumita in continuare INFOSEC 3. 

� PrOpSec reprezinta descrierea precisa a implementarii cerintelor de securitate definite 

anterior in documentatiile cu cerintele de securitate (DCS), a procedurilor operationale care 

vor trebui urmate si a responsabilitatilor personalului, specifice SIC. 
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Legea privind protectia desenelor si modelelor a fost republicata 

In Monitorul Oficial nr. 242 din 4 aprilie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor. 

Principalele prevederi 

� Drepturile asupra desenelor si modelelor sunt dobandite si protejate in Romania prin 

inregistrare la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, denumit in continuare O.S.I.M., in 

conditiile prezentei legi. 

� Prezenta lege se aplica desenelor si modelelor ce fac obiectul unei inregistrari sau solicitari de 

inregistrare in Romania ori care isi produc efectele in Romania, ca urmare a unei protectii 

comunitare sau internationale. 

� Strainii cu domiciliul sau sediul in afara teritoriului Romaniei beneficiaza de prevederile 

prezentei legi in conditiile conventiilor internationale privind desenele si modelele, la care 

Romania este parte. 

� Dreptul la eliberarea certificatului de inregistrare apartine autorului desenului sau modelului 

ori succesorului sau in drepturi, pentru desenele si modelele create in mod independent. 

� In cazul in care mai multe persoane au creat in mod independent un desen sau model, 

dreptul la eliberarea certificatului de inregistrare apartine persoanei care a depus prima 

cererea de inregistrare. 

� In cazul in care desenul sau modelul a fost creat ca urmare a unor contracte cu misiune 

creativa sau de catre salariati, in cadrul atributiilor de serviciu, dreptul apartine persoanei care 

l-a comandat. 

Procedura de implementare a Programului national pentru sustinerea 

mestesugurilor a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 230 din 1 aprilie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 545/2014 al Departamentului pentru IMM, Mediul de 

Afaceri si Turism privind modificarea Procedurii de implementare a 

Programului national multianual pentru sustinerea mestesugurilor 

si artizanatului. 

Principalele prevederi 

� Actiunile desfasurate in cadrul Programului sunt: 

• organizarea unor targuri regionale ale mestesugarilor si artizanilor sub forma unei 

expozitii cu vanzare; 

• organizarea de seminare, mese rotunde, ateliere de lucru si prezentari in scopul 

promovarii produselor si serviciilor realizate de catre artizani si mestesugari, castigarii 

de piete externe noi pentru acest tip de produse si servicii, cresterii numarului 

intreprinzatorilor de succes si a imbunatatirii competentelor antreprenoriale, 

obtinerii vizibilitatii pe piata atat a mestesugarilor, cat si a produselor si serviciilor 

furnizate de acestia, promovarii serviciilor si produselor realizate apelandu-se la 

tehnologii simple si avand o componenta de prelucrare manuala semnificativa, in 

special utilizandu-se tehnologii traditionale; 

• diseminarea de materiale informative. 
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In Monitorul Oficial nr. 230 din 1 aprilie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante. 

Principalele prevederi 

� Drepturile amelioratorului asupra noilor soiuri de plante apartinand tuturor genurilor si 

speciilor de plante, incluzand, printre altele, hibrizii intre genuri si specii, sunt protejate, 

recunoscute si aparate pe teritoriul Romaniei prin acordarea unui brevet pentru soi de catre 

Institutul de Stat pentru Testarea si inregistrarea Soiurilor, denumit in continuare ISTIS, in 

conditiile prezentei legi. 

� Drepturile prevazute anterior nu vor aduce atingere dispozitiilor legale referitoare la bunele 

moravuri si ordinea publica, apararea sanatatii si vietii oamenilor, animalelor si plantelor, 

protejarea mediului, a proprietatii industriale ori comerciale sau a concurentei, a comertului si 

a productiei agricole. 

� Persoanele fizice si juridice care solicita protectia pentru un nou soi pot fi reprezentate in 

procedurile in fata ISTIS de catre un reprezentant autorizat, in conditiile si la termenele 

prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi. 

� Pentru persoanele fizice sau juridice care nu au domiciliul sau sediul pe teritoriul Romaniei 

reprezentarea este obligatorie. 

Atestarea produselor alimentare obtinute 

conform retetelor consacrate romanesti 

In Monitorul Oficial nr. 234 din 2 aprilie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 394/290/89/2014 al ministrului Agriculturii si 

Dezvoltarii Rurale, al ministrului Sanatatii si al Autoritatii Nationale 

pentru Protectia Consumatorilor privind atestarea produselor 

alimentare obtinute conform retetelor consacrate romanesti. 

Principalele prevederi 

� Ordinul reglementeaza conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca operatorii din sectorul 

alimentar care desfasoara activitati in domeniul producerii si comercializarii produselor 

alimentare obtinute conform retetelor consacrate romanesti, in vederea inregistrarii in 

Registrul national al retetelor consacrate, denumit in continuare R.N.R.C. 

� Inregistrarea produselor alimentare obtinute conform retetelor consacrate romanesti este 

voluntara. 

� Directia generala industrie alimentara din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii 

Rurale, denumit in continuare MADR, infiinteaza si administreaza R.N.R.C., care se publica pe 

site-ul MADR la sectiunea „Industrie alimentara“ si se actualizeaza lunar. 

� Directia generala industrie alimentara intocmeste lista retetelor consacrate romanesti, pe 

baza propunerilor organizatiilor profesionale din domeniu, pentru fiecare categorie de 

produs, pe care o publica pe site-ul MADR, insotita de documentatia tehnica. 

� Lista retetelor consacrate romanesti se actualizeaza periodic, la interval de 6 luni, pe baza 

propunerilor organizatiilor profesionale din domeniu, insotite de documentatiile tehnice, 

care se aproba de Directia generala industrie alimentara. 

 

Legea privind protectia noilor soiuri de plante a fost republicata 



 

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

  

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legea privind testarea si inregistrarea soiurilor de plante  

a fost republicata 

In Monitorul Oficial nr. 239 din 3 aprilie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si 

certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului 

saditor, precum si testarea si inregistrarea soiurilor de plante. 

Principalele prevederi 

� Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale asigura cadrul organizatoric si respectarea 

prevederilor legale privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, in vederea 

comercializarii semintelor si a materialului saditor, precum si testarea, inregistrarea si 

protectia soiurilor de plante. 

� Semintele si materialul saditor din speciile de plante carora li se aplica prevederile prezentei 

legi, precum si regulile aplicabile acestora, dupa caz, se stabilesc prin ordin al ministrului 

agriculturii si dezvoltarii rurale, cu respectarea prevederilor comunitare in domeniu. 

Legea zootehniei a fost republicata 

In Monitorul Oficial nr. 235 din 2 aprilie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 72/2002 a zootehniei. 

Principalele prevederi 

� Zootehnia este o ramura importanta a agriculturii, care implica activitatea de crestere, 

nutritie, ameliorare, reproductie si protectia animalelor. 

� Prezenta lege reglementeaza desfasurarea de catre crescatorii de animale a activitatilor 

enumerate anterior, pentru animalele din urmatoarele specii: taurine, bubaline, cabaline, 

ovine, caprine, porcine, iepuri, animale de blana, canide, feline, pasari, pesti, albine si viermi 

de matase. 

� Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale elaboreaza si promoveaza politici privind 

cresterea si ameliorarea animalelor, coordoneaza intreaga activitate din domeniu, iar 

impreuna cu organele administratiei publice locale sprijina asociatiile profesionale ale 

crescatorilor de animale. 

� In intelesul prezentei legi, crescatorii de animale sunt persoanele fizice si juridice care detin 

in proprietate speciile de animale prevazute anterior, inscrise in Registrul agricol. 

Cresterea si exploatarea animalelor 

� Cresterea si exploatarea animalelor este activitatea desfasurata de crescatorii de animale, 

indiferent de statutul juridic al acestora, in scopul obtinerii de produsi si produse animaliere. 

� Activitatea de crestere a animalelor se realizeaza in exploatatii zootehnice, asociatii si 

crescatorii individuale. 

� In alegerea sistemelor de crestere si a tehnologiilor de exploatare crescatorii de animale 

sunt obligati sa previna poluarea, deteriorarea mediului ambiant si sa respecte regulile de 

protectie a animalelor, precum si masurile de aparare a sanatatii acestora. 
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Codul de reglementare a continutului audiovizual a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 243 din 4 aprilie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 197/2014 a Consiliului National al Audiovizualului 

pentru modificarea si completarea Deciziei Consiliului National al 

Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a 

continutului audiovizual. 

Principalele prevederi 

� In cazul programelor difuzate in direct, altele decat cele de stiri si transmisiunile sportive, 

radiodifuzorii au obligatia sa foloseasca orice mijloace, inclusiv delay-ul, astfel incat sa previna 

difuzarea unor scene, expresii sau comportamente care contravin dispozitiilor prezentului cod 

privind protectia minorilor si a demnitatii umane. 

� Moderatorii, prezentatorii si realizatorii programelor au obligatia sa nu foloseasca si sa nu 

permita invitatilor sa foloseasca un limbaj injurios sau sa instige la violenta. 

Limitarea emisiilor in atmosfera ale anumitor poluanti 

In Monitorul Oficial nr. 244 din 4 aprilie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 16/2014 a Camerei Deputatilor privind aprobarea 

opiniei referitoare la pachetul de propuneri constand in 

Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor 

Programul „Aer curat pentru Europa” — COM (2013)918. 

Principalele prevederi 

� Camera Deputatilor apreciaza raspunsul prompt al Comisiei Europene la cerinta cetatenilor 

Uniunii Europene de a beneficia de un aer curat, in beneficiul generatiei actuale si mai ales 

al celei viitoare. 

� Camera Deputatilor apreciaza relevanta obiectivelor expuse in comunicarea cu caracter 

programatic si progresul inregistrat de complementaritatea politicilor Uniunii Europene, 

privind cel putin protectia mediului, inovarea si energetica. 

� Camera Deputatilor isi exprima preocuparea pentru fezabilitatea masurilor privind sursele 

de emisii pe care statele membre trebuie sa le ia in considerare atunci cand elaboreaza 

programele nationale, in cazul exploatatiilor agricole de foarte mici dimensiuni, mai ales in 

situatia unei economii rurale cu monetizare redusa, cum este cazul Romaniei, si recomanda 

Comisiei Europene sa analizeze posibilitatea unor derogari in cazuri concrete. 

� Camera Deputatilor saluta infiintarea Agentiei Executive pentru Inovare si Retele si rolul pe 

care aceasta il joaca de la data de 1 ianuarie 2014 in ceea ce priveste implementarea 

Programului „Orizont 2000”, obiectivele: Transport inteligent si prietenos fata de mediu si, 

respectiv, Energie sigura si curata, si subliniaza eforturile Agentiei Spatiale Europene in 

cadrul Programului „Energie din spatiu”. 

� Camera Deputatilor recomanda extinderea abordarii strategice a Programului „Aer curat 

pentru Europa”, pentru a include astfel de actiuni pe termen lung ale Uniunii Europene. 
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In Monitorul Oficial nr. 238 din 3 aprilie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 106 din 27 februarie 2014 a Curtii Constitutionale 

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 

253alin. (1) lit. a) si b) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. 

Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 19 iunie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 11.432/3/2012, Tribunalul 

Bucuresti – Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu 

exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 253 alin. (1) lit. a) si b) din Legea 

educatiei nationale nr. 1/2011. 

� Exceptia a fost ridicata de Stefania Sidonia Constantin intr-o cauza avand ca obiect anularea 

unui act administrativ. 

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

certificarea viabilitatii unui post nu are la baza un temei legal, deoarece nu este prevazut 

modul de calcul al viabilitatii postului sau modul de estimare in urma caruia se poate certifica 

viabilitatea unui post. 

� De asemenea, in absenta unor dispozitii legale care sa prevada conditiile pe baza carora 

consiliul de administratie al unitatii scolare urmeaza sa isi dea acordul privind 

titularizarea/netitularizarea pe post, intervin privilegii sau discriminari privind ocuparea unui 

post de titular. 

� Autoarea considera ca, pentru titularizarea pe un post si modificarea contractului de munca, in 

sensul angajarii pe perioada nedeterminata, este necesara stabilirea unor conditii masurabile si 

controlabile, astfel incat, pentru a fi in spiritul Constitutiei, prevederile de lege criticate ar 

trebui sa aiba urmatoarea redactare:„Cadrele didactice netitulare calificate care au participat la 

concursul national unic de titularizare in ultimii 3 ani, anteriori intrarii in vigoare a prezentei 

legi, care au obtinut cel putin nota 7 si au ocupat un post/o catedra, devin titulari ai scolii 

respective“. 

� Curtea constata ca dispozitiile art. 253 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 1/2011 sunt 

neconstitutionale, incalcand prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie. 

� Solutia si considerentele din prezenta cauza sunt in acord cu jurisprudenta Curtii 

Constitutionale, care, solutionand exceptia de neconstitutionalitate ridicata direct de Avocatul 

Poporului, a constatat neconstitutionalitatea prevederilor art. 284 alin. (7) si art. 289 alin. (7) 

din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, deoarece acestea permiteau consiliilor de 

administratie ori senatelor universitare sa confere calitatea de titulari unor cadre didactice care 

au statutul de pensionari intr-o alta modalitate decat concursul (a se vedea Decizia nr. 397 din 

1 octombrie 2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 663 din 29 octombrie 

2013). 

� In fine, Curtea nu poate retine sustinerea privind contrarietatea fata de dispozitiile art. 41 

alin. (1) din Constitutie, potrivit carora dreptul la munca nu poate fi ingradit, iar alegerea 

profesiei si a locului de munca este libera. Aceasta deoarece prevederile de lege criticate ca 

fiind neconstitutionale nu afecteaza incadrarea in invatamant a cadrelor didactice calificate, cu 

consecinta incalcarii dreptului la munca. 

� Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din 

Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, 

cu majoritate de voturi, Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de 

neconstitutionalitate si constata ca prevederile art. 253 alin. (1) lit. a) si b) din Legea educatiei 

nationale nr. 1/2011 sunt neconstitutionale. 

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a Legii educatiei nationale 
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 Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 102/1992 privind stema tarii si 

sigiliul statului  

 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare 

nr. 7/1996  

 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

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

 

� 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 Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul 

sanatatii 

 

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

 

� Propunere legislativa privind insolventa persoanelor fizice 

 

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

informatiile de interes public 

 

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

si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European 

 

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

adoptiei 

 

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

Statutul functionarilor publici 
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 Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege si propuneri legislative primite pentru dezbatere 

si adoptare 

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

ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia 

europeana privind protectia consumatorilor 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 01.04.2014 

- termen pentru depunerea raportului: 01.04.2014 

 

� Proiect de lege pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 26.03.2014 

- termen pentru depunerea raportului: 31.03.2014 

 

� Proiect de lege privind sprijinirea si orientarea elevilor in cariera 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 01.04.2014 

- termen pentru depunerea raportului: 08.01.2014 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea 

si functionarea institutiei Avocatul Poporului 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 31.03.2014 

- termen pentru depunerea raportului: 09.04.2014 

 

� Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 

republicata 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 31.03.2014 

- termen pentru depunerea raportului: 09.04.2014 

 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea 

institutiei Avocatului Poporului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii 

 

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

in domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente 

 

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

publici 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 
 

 

 

MAI ia masuri pentru transpunerea unor prevederi 

europene in materie de azil 

 

Ministerului Afacerilor Interne a publicat pe data de 2 aprilie un proiect de 

hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, 

aprobate prin H.G. nr. 1251/2006. 

Conform notei de fundamentare, modificarea si completarea Normelor metodologice, aprobate prin 

H.G. nr. 1251/2006 priveste urmatoarele aspecte: 

� transpunerea prevederilor art. 7 din Directiva referitoare la „Agentii de protectie”; 

� transpunerea art. 9 alin.(3) din Directiva astfel incat sa se realizeze o armonizare deplina intre 

dispozitiile art. 9 alin.(2) din Normele metodologice si textul directivei in ceea ce priveste conceptul de 

„acte de persecutie”.  

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

asteptate pe adresa de e-mail: dj-international@mai.gov.ro, in 10 zile de la publicare. 

Prevederile privind accizele din Codul fiscal au fost modificate 

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe data de 31 martie un proiect de 

ordonanta de urgenta pentru completarea articolului 176 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Conform notei de fundamentare, prin intrarea in vigoare de la 1 aprilie 2014 a prevederilor O.U.G. nr. 

102/2013 ar putea creste pretul motorinei la pompa, fapt ce ar putea genera cresterea preturilor de 

transport si implicit cresterea preturilor pentru alte produse si servicii.  

Pentru a evita aceste efecte, prin prezentul act normativ se propune acordarea unei reduceri de accize 

de 40 de euro/1.000 litri, respectiv cu 47,34 euro/tona, fata e nivelul standard prevazut de lege, respectiv 

400,395 euro/1000 litri sau 473,85 euro/to, pentru motorina utilizata drept carburant pentru transport 

rutier de marfuri in cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule 

articulate destinate exclusiv transportului rutier de marfuri si cu o greutate bruta maxima autorizata de 

cel putin 7,5 tone precum si pentru transportul de calatori, regulat sau ocazional, exclusiv transportul 

public de calatori, cu un autovehicul din categoria M2 sau M3, definit in Directiva 70/156/CEE a 

Consiliului din 6 februarie 1970 privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la omologarea 

autovehiculelor si a remorcilor acestora. Reducerea de accize se realizeaza prin restituire diferentei 40 de 

euro/1.000 litri operatorilor economici licentiati in Uniunea Europeana. Conditiile, procedura si 

termenele de restituire se stabilesc prin hotarare a Guvernului. 

 

� 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. 



 

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

  

20 

Legea finantelor publice a fost modificata 

 

 

 

 
Ministerului Finantelor Publice a publicat pe data de 1 aprilie un proiect de 

ordonanta de urgenta pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 

privind finantele publice. 

Conform expunerii de motive, prin proiectul de act normativ se urmareste crearea cadrului legal 

pentru acordarea de avansuri de pana la 100% din fonduri publice in vederea finantarii activitatilor 

specifice de producere si difuzare a emisiunilor radiofonice si de televiziune in strainatate, in limba 

romana, precum si pentru amenajarea spatiilor de productie si emisie, ale posturilor de radio si 

televiziune din strainatate controlate de Societatea Romana de Radiodifuziune, respectiv de Societatea 

Romana de Televiziune.  

De asemenea, prin acest proiect se prevede ca prin hotarare a Guvernului se vor stabili categoriile de 

cheltuieli pentru care se efectueaza plati in avans, procedurile, precum si limitele care se folosesc in 

acest scop. 

 

� 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 29 martie - 4 aprilie 
 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea 

O.U.G. nr. 31/2011 privind interzicerea achizitionarii de la persoane fizice a 

metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea 

feroviara; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor 

personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum 

si unele masuri fiscal-bugetare; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu 

pentru autovehicule. 
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