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In Monitorul Oficial nr. 264 din 10 aprilie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 550/2014 al ministrului Finantelor Publice privind 

aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2014. 

Principalele prevederi 

� In conformitate cu prevederile pct. 44.1 din Normele metodologice date in aplicarea art. 

45 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, organul fiscal nu poate pretinde executarea obligatiei stabilite 

in sarcina contribuabilului prin actul administrativ, daca acest act nu a fost comunicat 

contribuabilului, potrivit legii. 

� Contribuabilii carora nu le sunt incidente prevederile art. 82 alin. (2) din Legea nr. 

571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, teza a 2-a, intrucat nu au avut 

obligatia efectuarii de plati anticipate in anul precedent, au obligatia efectuarii platilor 

anticipate pentru anul curent, pentru sumele cu titlu de impozit sau contributii sociale 

inscrise in decizie si pentru care termenele de plata au expirat, la data comunicarii de 

catre organul fiscal a deciziei de impunere pentru plati anticipate. 

Conditiile executarii obligatiei stabilite in sarcina contribuabilului prin 

act administrativ 

Sustinerea masurilor de relaxare fiscala si stimulare economica 

In Montiorul Oficial nr. 258 din 9 aprilie 2014 a fost publicata 

Declaratia nr. 1/2014 a Camerei Deputatilor privind sustinerea 

masurilor de relaxare fiscala si stimulare economica. 

Principalele prevederi 

� Luand in considerare solicitarile si asteptarile reprezentantilor mediului de afaceri de a se 

reduce presiunea fiscala si costurile cu forta de munca, pentru a favoriza relansarea 

economiei si reindustrializarea Romaniei, prin investitii si creare de locuri de munca, 

� considerand in acest sens ca scutirea de impozit a profitului reinvestit si reducerea cu 5 

puncte procentuale a contributiei de asigurari sociale datorate de angajator sunt cele mai 

importante si viabile masuri de relaxare fiscala si de stimulare economica a mediului privat, 

� luand act, cu prilejul dezbaterii economice organizate in data de 24 martie 2014 de 

angajamentul exprimat de prim-ministrul Guvernului Romaniei de a sustine cele doua 

masuri, precum si de consensul grupurilor politice parlamentare manifestat in acest sens, 

� luand in considerare rolul constitutional al Parlamentului de a promova si dezbate legi care 

sa serveasca interesul public si care sa genereze crestere economica si bunastare pentru 

cetateni, mai ales in actuala conjunctura socioeconomica a Romaniei, 

� Camera Deputatilor se pronunta pentru adoptarea de masuri de relaxare fiscala si de 

creare a unui climat investitional atractiv pentru mediul de afaceri, in special a masurilor 

de neimpozitare a profitului reinvestit si de reducere cu 5 puncte procentuale a contributiei 

de asigurari sociale datorate de angajator, care sa permita aplicarea lor la 1 iulie 2014, cu 

respectarea angajamentelor asumate de Romania in fata partenerilor internationali. 
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 Intocmirea raportarii contabile anuale pentru necesitati  

de informatii ale MFP 

In Monitorul Oficial nr. 256 din 9 aprilie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1/2014 al BNR pentru modificarea si completarea 

Normelor metodologice privind intocmirea raportarii contabile 

anuale pentru necesitati de informatii ale Ministerului Finantelor 

Publice, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul 

BNR nr. 1/2013. 

Principalele prevederi 

� Institutiile de credit au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile anuale la 

unitatile teritoriale ale MFP, distinct de situatiile financiare anuale, cu exceptia sucursalelor 

institutiilor de credit din alte state membre, care au obligatia sa intocmeasca si sa depuna 

doar raportari contabile anuale. 

� Raportarea contabila anuala este semnata de persoanele in drept, cuprinzand si numele in 

clar al acestora. Calitatea persoanei care a intocmit raportarea contabila anuala se 

completeaza astfel: 

• directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca 

aceasta functie, potrivit legii; 

• persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor 

Contabili si Contabililor Autorizati din Romania. 

� Raportarea contabila anuala se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are 

obligatia gestionarii institutiei de credit. 

Procedura de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe 

valoarea adaugata 

In Monitorul Oficial nr. 249 din 7 aprilie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 491/2014 al MFP pentru modificarea si completarea 

Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa 

pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, aprobata prin 

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 263/2010. 

Principalele prevederi 

� Solicitarile de rambursare depuse pentru acelasi termen legal de depunere se supun 

procedurii de solutionare, in ordinea cronologica a inregistrarii lor la organul fiscal, in 

termenul prevazut la art. 70 din Codul de procedura fiscala. 

� Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare sunt in curs de solutionare 

in perioada cuprinsa intre data depunerii decontului si data compensarii/restituirii efective 

a sumelor aprobate la rambursare. 

� Inspectia fiscala anticipata pentru solutionarea unuia sau mai multor deconturi cu sume 

negative de TVA cu optiune de rambursare, la acelasi contribuabil, se poate finaliza chiar 

daca la acesta este in curs de efectuare o alta inspectie fiscala pentru o perioada anterioara. 
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 Implementarea Ghidului ESMA cu privire la politicile si  

practicile de remunerare 

In Monitorul Oficial nr. 268 din 11 aprilie 2014 a fost publicata 

Norma nr. 4/2014 a Autoritatii de Supraveghere Financiara 

pentru implementarea Ghidului ESMA cu privire la politicile si 

practicile de remunerare. 

Principalele prevederi 
� Prezentul ghid se aplica: 

• firmelor de investitii [astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. (1) din Directiva 

privind pietele instrumentelor financiare („MiFID“)], inclusiv institutiilor de credit 

atunci cand furnizeaza servicii de investitii, societatilor de administrare a OPCVM-

urilor (organisme de plasament colectiv in valori mobiliare) si administratorilor 

externi ai fondurilor de investitii alternative (AFIA) atunci cand acestia furnizeaza 

servicii de investitii de tipul administrarii portofoliilor individuale sau servicii conexe 

[in sensul art. 6 alin. (3) lit. (a) si (b) din Directiva OPCVM si al art. 6 alin. (4) lit. (a) si 

(b) din Directiva AFIA]; si 

• autoritatilor competente. 

� Prezentul ghid abordeaza situatiile in care serviciile sunt furnizate clientilor de retail si ar 

trebui, de asemenea, sa se aplice, in masura in care prezinta relevanta, atunci cand serviciile 

sunt furnizate clientilor profesionali. 

� Autoritatile competente carora li se aplica ghidul trebuie sa notifice ESMA daca respecta sau 

intentioneaza sa respecte ghidul, precizand motivele nerespectarii in cazul in care nu se 

conformeaza ori nu intentioneaza sa se conformeze, in termen de doua luni de la data 

publicarii versiunilor traduse de ESMA la MiFID_remuneration606@esma.europa.eu. In lipsa 

unui raspuns in acest sens pana la expirarea termenului mentionat, autoritatile competente 

vor fi considerate neconforme. Un model de notificare este disponibil pe site-ul ESMA. 

A fost aprobata Carta drepturilor si obligatiilor persoanei fizice supuse 

verificarii fiscale 

In Monitorul Oficial nr. 270 din 11 aprilie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 544/2014 al ministrului Finantelor Publice privind 

aprobarea Cartei drepturilor si obligatiilor persoanei fizice supuse 

verificarii fiscale. 

Principalele prevederi 
� Verificarea situatiei fiscale personale a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, 

denumita in continuare verificare fiscala, prevazuta la art. 1091 din O.G. nr. 92/2003 privind 

Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile i completarile ulterioare, denumita 

in continuare Codul de procedura fiscala, reprezinta ansamblul activitatilor desfasurate de 

organele fiscale avand ca obiect examinarea totalitatii drepturilor si a obligatiilor de natura 

patrimoniala, a fluxurilor de trezorerie si a oricaror altor elemente relevante pentru 

stabilirea situatiei fiscale reale a persoanei fizice verificate. 

� Durata efectuarii verificarii fiscale este stabilita de organul fiscal si nu poate fi mai mare de 

6 luni, respectiv 12 luni in cazul in care sunt necesare informatii din strainatate, potrivit 

Codului de procedura fiscala. 
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  A fost aprobata Declaratia privind veniturile din activitati agricole 

impuse pe baza de norme de venit 

In Monitorul Oficial nr. 247 din 7 aprilie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 530/2014 al MFP si al ANAF privind modificarea 

Ordinului presedintelui ANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea 

modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III 

dinLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de 

venit (formularul 221) 

� Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete. 

� Se difuzeaza gratuit. 

� Se utilizeaza la declararea suprafetelor destinate productiei vegetale si/sau 

animalelor/familiilor de albine detinute, pentru fiecare localitate pe raza careia se desfasoara 

activitatea agricola impusa pe baza de norme de venit. 

� Se intocmeste in doua exemplare de catre: 

• persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati agricole in mod individual sau de 

imputernicitii fiscali ai acestora; 

• responsabilul asocierii, in cazul in care activitatea se desfasoara in cadrul unei asocieri 

fara personalitate juridica, constituita intre persoane fizice. 

� Circula: 

• originalul, la organul fiscal definit prin ordin; 

• copia, la contribuabil. 

� Se arhiveaza la dosarul contribuabilului/asocierii. 

Principalele etape in realizarea proiectelor 

de investitii publice semnificative 

In Monitorul Oficial nr. 249 din 7 aprilie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 225/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

prioritizarea proiectelor de investitii publice. 

Principalele prevederi 
� Etapa de identificare a proiectului de investitii publice semnificative presupune: 

• elaborarea studiilor de prefezabilitate; 

• analizarea de catre ordonatorul principal de credite a programului de investitii publice 

existent; 

• transmiterea de catre ordonatorul principal de credite a studiilor de prefezabilitate catre 

Ministerul Finantelor Publice pentru analiza, evaluare si avizare; 

• transmiterea de catre ordonatorul principal de credite catre Ministerul Finantelor 

Publice, in scopul evaluarii sustenabilitatii si suportabilitatii proiectului de investitii 

publice aflat in faza de proiectare de studiu de prefezabilitate, in plus fata de informatiile 

si documentele specificate anterior, si a informatiilor referitoare la esalonarea valorii 

estimate a investitiei pe durata estimata din punct de vedere tehnic de realizare a 

investitiei, precum si a perioadei estimate pentru implementarea proiectului de investitii 

publice propus. 
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In Monitorul Oficial nr. 258 din 9 aprilie 2014 a fost publicata 

Norma nr. 3/2014 a Autoritatii de Supraveghere Financiara 

privind controlul intern, auditul intern si administrarea riscurilor in 

sistemul de pensii private. 

 

Principalele prevederi 

� Prevederile prezentei norme sunt aplicabile: 

• administratorilor fondurilor de pensii administrate privat si administratorilor fondurilor 

de pensii facultative, denumiti in continuare administratori; 

• fondurilor de pensii administrate privat si fondurilor de pensii facultative, denumite in 

continuare fonduri de pensii private. 

Obiectivele activitatii de control intern 

� Administratorul are obligatia de a constitui o structura de control intern pentru care trebuie 

prevazute urmatoarele elemente: 

• rolul si responsabilitatile structurii de conducere in relatia cu structura de control intern; 

• activitatile de control intern si separarea responsabilitatilor; 

• informarea si comunicarea; 

• activitatile de monitorizare si corectare a deficientelor. 

� Obiectivele activitatii de control intern sunt: 

• desfasurarea acesteia in conditii de eficienta; 

• furnizarea unor informatii corecte, credibile, relevante, complete si oportune in luarea 

deciziilor de catre membrii consiliului de administratie/consiliului de supraveghere sau 

directori/directorat, dupa caz, precum si de catre utilizatorii externi ai informatiilor; 

• supravegherea respectarii de catre administrator si personalul acestuia a actelor 

normative aplicabile si a reglementarilor/normelor/procedurilor/regulilor interne; 

• reducerea riscurilor de neindeplinire a obligatiilor de catre administrator. 

� Structura de control intern este subordonata direct consiliului de administratie/consiliului de 

supraveghere sau directorilor/directoratului, dupa caz. 

� Rolul si responsabilitatile consiliului de administratie/consiliului de supraveghere si ale 

directorilor/directoratului. 

� Consiliul de administratie/Consiliul de supraveghere are cel putin urmatoarele responsabilitati: 

• stabilirea unor procese decizionale adecvate si separarea corecta a functiilor; 

• aprobarea sistemului de delegare a competentelor si responsabilitatilor, astfel incat sa se 

evite concentrarea excesiva a deciziei la o singura persoana; 

• verificarea modului de indeplinire a competentelor si responsabilitatilor delegate; 

• verificarea implementarii corecte de catre directori/directorat a sistemului de control 

intern, conform politicilor stabilite; 

• asigurarea ca este periodic informat despre eficacitatea sistemelor de control intern. 

 Controlul intern si administrarea riscurilor in sistemul de  

pensii private 
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Ziua de 2 mai 2014 a fost satbilita ca zi libera 

In Monitorul Oficial nr. 245 din 7 aprilie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 243/2014 pentru stabilirea zilei de 2 mai 2014 ca zi libera. 

Principalele prevederi 

� Pentru salariatii din sectorul public, ziua de 2 mai 2014 se stabileste ca zi libera. 

� Pentru ziua stabilita ca zi libera, institutiile publice isi vor desfasura activitatea in regim de 

program normal in ziua de 26 aprilie 2014 sau vor prelungi corespunzator timpul de lucru, pana 

la data de 31 mai 2014, potrivit planificarilor stabilite. 

� Prestarea muncii potrivit prevederilor anterioare nu confera acordarea de timp liber 

corespunzator. 

� Prevederile anterioare nu se aplica in locurile de munca in care activitatea nu poate fi 

intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii. 

Clasificarea ocupatiilor din Romania a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 245 din 7 aprilie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 433/138/2014 al MMFPSPV si al INS pentru 

completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie 

(sase caractere), aprobata prin Ordinul MMFPSPV si al INS nr. 

1.832/856/2011. 

Principalele prevederi 

� Descrierile si ocupatiile aferente grupelor de baza nou-introduse conform prevederilor Hotararii 

Guvernului nr. 1.116/2013 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 

1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel grupa de 

baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor – ISCO 08 

� 2429 Specialisti in administratie neclasificati in grupele de baza anterioare. Aceasta grupa de 

baza cuprinde specialisti in administratie neclasificati in alta parte in grupa minora 242 – 

Specialisti in domeniul administrativ. De exemplu, grupa de baza include specialistii care 

elaboreaza strategiile si programele institutiilor publice, organizatiilor si companiilor cu impact 

social si economic. 

� 242901 auditor responsabilitate sociala 

� 242902 responsabil al managementului responsabilitatii sociale 

� 242903 manager de responsabilitate sociala 

� 3414 Personal didactic in invatamantul primar 

� Personalul din invatamantul primar instruieste copiii in mod individual si in grup, folosind 

diferite metode si materiale didactice pe care le adapteaza la nevoile diferite ale copiilor, 

observa si evalueaza performantele si comportamentul acestora, supravegheaza copiii in timpul 

pauzelor. 

� 341401 invatator 

� 341402 institutor 

� 3415 Personal didactic in invatamantul prescolar. 
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Functionarea Departamentului pentru Egalitate de Sanse  

intre Femei si Barbati 

In Monitorul Oficial nr. 248 din 7 aprilie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 250/2014 privind organizarea si functionarea Departamentului 

pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati. 

Principalele prevederi 

� Departamentul pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati este organ de specialitate al 

administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Muncii, 

Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice. 

� Sediul Departamentului pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati este in municipiul 

Bucuresti, piata Valter Maracineanu nr. 1—3, sectorul 1. 

� Departamentul pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati, denumit in continuare 

Departament, promoveaza principiul egalitatii de sanse si de tratament intre femei si 

barbati in vederea eliminarii tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, in 

toate politicile si programele nationale. 

� Departamentul este finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, 

Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice. 

� Departamentul exercita urmatoarele functii in domeniul egalitatii de sanse intre femei si 

barbati: 

• de strategie, prin care se asigura fundamentarea, elaborarea si aplicarea strategiei si 

politicilor Guvernului in domeniul egalitatii de sanse si de tratament intre femei si 

barbati; 

• de reglementare, in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati, inclusiv in 

ceea ce priveste armonizarea cu reglementarile Uniunii Europene in domeniu; 

• de reprezentare a Guvernului Romaniei, pe plan intern si extern in domeniul sau de 

activitate; 

• de autoritate in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati. 

� Departamentul indeplineste, in conformitate cu reglementarile in vigoare, urmatoarele 

atributii principale in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati: 

• coordoneaza aplicarea strategiei si politicilor Guvernului in domeniul egalitatii de 

sanse intre femei si barbati; 

• propune Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice 

proiecte de acte normative, planuri nationale de actiune pentru egalitatea de sanse 

intre femei si barbati si asigura aplicarea acestora; 

� Departamentul este condus de catre un secretar de stat, numit si eliberat din functie, prin 

decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si 

persoanelor varstnice. 

� Secretarul de stat este ordonator tertiar de credite. 

� Secretarul de stat reprezinta Departamentul in raporturile cu ministerele, organele 

jurisdictionale, cu alte autoritati publice si organizatii interne si internationale, precum si cu 

persoane fizice sau juridice romane si straine. 

� In exercitarea atributiilor sale, secretarul de stat emite decizii si instructiuni, in conditiile 

legii. 
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Punctul national de contact pentru asistenta medicala transfrontaliera 

In Monitorul Oficial nr. 248 din 7 aprilie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 340/214/2014 al ministrului Sanatatii si al Casei 

Nationale de Asigurari de Sanatate privind aprobarea organizarii si 

functionarii punctului national de contact pentru asistenta 

medicala transfrontaliera. 

Principalele prevederi 

� Pe langa Casa Nationala de Asigurari de Sanatate se infiinteaza si functioneaza punctul 

national de contact pentru asistenta medicala transfrontaliera, denumit in continuare PNC, ca 

structura fara personalitate juridica care are sediul in municipiul Bucuresti, Calea Calarasilor nr. 

248, bloc S19, sectorul 3. 

� PNC functioneaza ca structura de specialitate aflata in subordinea presedintelui Casei 

Nationale de Asigurari de Sanatate si este cuprinsa in organigrama Casei Nationale de Asigurari 

de Sanatate. 

� PNC are pagina proprie de web-site — www.cnas-pnc.ro — pe care sunt postate: 

• informatii cu privire la asistenta medicala transfrontaliera, cum ar fi: tipul de asistenta 

medicala ce face obiectul autorizarii prealabile si criteriile ce trebuie indeplinite in 

vederea obtinerii autorizarii prealabile, metodologia de rambursare a 

preturilor/tarifelor reprezentand contravaloarea asistentei medicale transfrontaliere, 

inclusiv nivelul acestora etc.; 

• datele de contact ale PNC din Romania: numere de telefon, inclusiv gratuite (Tel-

Verde), adrese de e-mail; 

• informatiile sunt disponibile in limba romana si engleza si sunt puse la dispozitie in 

formate accesibile persoanelor cu handicap. 

 

Legea privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte  

a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 251 din 8 aprilie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 253/2014 privind modificarea si completarea art. 192 din 

Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor 

Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru 

Locuinte, aprobate prin H.G. nr. 962/2001. 

Principalele prevederi 

�  In contractele de vanzare a locuintelor se inscriu interdictia de instrainare a locuintei prin 

acte intre vii pe o perioada de 5 ani de la data dobandirii acesteia, precum si exceptia de 

aplicare a acesteia, prevazute la art. 10 alin. (2) lit. f) teza finala dinLegea nr. 152/1998, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

� Actele juridice de instrainare incheiate cu incalcarea prevederilor art. 10 din Legea nr. 

152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt lovite de nulitate 

absoluta, in conditiile art. 11 din lege. 



 

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

  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Legea educatiei nationale a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 266 din 10 aprilie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 16/2014 privind modificarea si completarea Legii 

educatiei nationale nr. 1/2011. 

Principalele prevederi 

� Cadrele didactice calificate, care au obtinut nota/media de cel putin 7 la un concurs national 

unic de titularizare in invatamantul preuniversitar in ultimii 6 ani si care sunt angajate cu 

contract individual de munca pe perioada determinata, pot fi repartizate, in sedinta publica 

organizata de inspectoratul scolar, pe perioada nedeterminata in unitatile de invatamant in 

care sunt angajate, daca postul didactic/catedra este vacant(a) si are viabilitate. 

� Procedura privind repartizarea se stabileste prin metodologie elaborata cu consultarea 

partenerilor de dialog social si aprobata prin ordin al ministrului educatiei nationale. 

� Viabilitatea unui/unei post didactic/catedre presupune existenta acestuia/acesteia pe durata 

unui nivel de invatamant si se stabileste de consiliul de administratie al unitatii de invatamant 

in functie de planurile-cadru in vigoare, de proiectele planurilor de scolarizare si de evolutia 

demografica la nivel local. 

Regulamentul de organizare si functionare a pietei de certificate verzi 

a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 247 din 7 aprilie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 25/2014 al ANRE pentru modificarea Regulamentului 

de organizare si functionare a pietei de certificate verzi, aprobat 

prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 57/2013. 

Principalele prevederi 

� Ofertele initiatoare propuse in vederea tranzactionarii pe PCBCV contin urmatoarele 

elemente: 

• numarul de CV, care poate sa fie fix sau variabil intr-un interval definit, cu precizarea 

valorii minime si maxime; 

• pretul propus prin oferta, in lei/CV, care difera in functie de tipul acesteia: 

� 1. pret minim – in cazul licitatiilor organizate pentru oferte de vanzare publicate; 

� 2. pret maxim – in cazul licitatiilor organizate pentru oferte de cumparare publicate; 

• perioada de valabilitate a CBCV. 

� Pretul poate sa fie fix pe toata perioada de valabilitate a CBCV sau poate sa fie exprimat 

printr-o formula de calcul care contine exclusiv termeni determinati ori determinabili pe 

baza unor date publice, cu explicarea fiecarui termen. 

� In cazul in care, pe perioada de valabilitate a CBCV, in urma aplicarii formulei de calcul pretul 

CV nu rezulta in limitele legal stabilite, in vigoare la data facturarii, pretul de tranzactionare 

a CV este egal cu limita legala care ar fi fost depasita. 
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In Monitorul Oficial nr. 248 din 7 aprilie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 447/2014 al ministrului Mediului si Schimbarilor 

Climatice privind modificarea si completarea Ghidului de finantare 

a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, 

aprobat prin Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice 

nr. 364/2014. 

Principalele prevederi 

� Acordarea primei de casare proprietarului — operator economic, cu sau fara personalitate 

juridica, se face in baza schemei intitulate «Ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a 

innoirii Parcului auto national», denumita in continuare schema de minimis, instituita in 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind 

aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene ajutoarelor 

deminimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 

2013. 

� Decontarea primelor de casare se face prin virament in contul de trezorerie al producatorului 

validat, in baza cererii de decontare al carei formular este prevazut in anexa nr. 5. Decontarea 

se efectueaza in ordinea depunerii de catre producatorii validati a cererilor de decontare, in 

masura in care acestea sunt complete si corect intocmite, in limita disponibilului existent la 

Fondul pentru mediu si a esalonarilor platilor lunare pe categorii de proiecte si programe 

finantate de catre Autoritate. 

� Proprietarul inscris se poate prezenta la orice operator economic autorizat sa desfasoare 

activitati de colectare, dezmembrare si/sau tratare a vehiculelor scoase din uz, care se 

regaseste in lista operatorilor economici autorizati, elaborata si publicata pe pagina de 

internet proprie de catre ANPM, in vederea predarii autovehiculului uzat pentru distrugere. 

Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii 

Parcului auto national a suferit modificari 

OUG privind timbrul de mediu pentru autovehicule a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 255 din 8 aprilie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 37/2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru 

autovehicule. 

Principalele prevederi 

� In vederea stimularii achizitionarii de vehicule noi, nepoluante si eficiente din punct de 

vedere energetic, persoanele fizice, persoanele juridice, unitatile administrativ-teritoriale si 

institutiile publice care achizitioneaza autovehicule electrice noi beneficiaza de un tichet cu 

valoare nominala, pentru fiecare autovehicul nou achizitionat, denumit in continuare 

ecotichet. 
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In Monitorul Oficial nr. 269 din 11 aprilie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 53/2014 al ministrului Afacerilor Interne pentru 

stabilirea formei si continutului scrisorii de informare privind 

incalcarea normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera. 

Principalele prevederi 

� Daca fapta constituie contraventie, in situatia in care se achita amenda contraventionala si 

este transmisa dovada de plata, procedura se inchide prin intocmirea procesului-verbal de 

constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii si comunicarea acestuia catre 

dumneavoastra prin una dintre modalitatile indicate anterior. 

� Procesul-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se intocmeste de 

politia rutiera/politia de frontiera care a constatat incalcarea fara a fi necesara desfasurarea 

unei alte activitati judiciare sau initierea unei proceduri in fata unei instante de judecata. 

� Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate 

face plangere, in scris, in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia. 

Plangerea se depune la judecatoria in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia. 

� Plangerea suspenda executarea si se solutioneaza cu precadere de catre instanta de judecata. 

Pentru plangerea impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, 

pentru recursul formulat impotriva hotararii judecatoresti prin care s-a solutionat plangerea, 

precum si pentru orice alte cereri incidente se percep taxele judiciare de timbru prevazute de 

lege. 

� Judecatoria va fixa termen de judecata, care nu va depasi 30 de zile, si va dispune citarea 

contravenientului sau, dupa caz, a persoanei care a facut plangerea, a organului care a aplicat 

sanctiunea, a martorilor indicati in procesul-verbal sau in plangere, precum si a oricaror altor 

persoane in masura sa contribuie la rezolvarea temeinica a cauzei. 

� Procedura in fata instantei de judecata se desfasoara in limba romana si este prevazuta de 

Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu 

modificari si completari prinLegea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si 

de Codul de procedura civila al Romaniei. 

� Procesul-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii devine titlu 

executoriu in termen de 15 zile de la inmanare/comunicare daca nu este contestat la instanta 

de judecata competenta. 

� Sanctiunile aplicate prin procesul-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a 

sanctiunii se inscriu in evidenta abaterilor conducatorilor de autovehicule. In situatia in care a 

fost dispusa suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, pe perioada comunicata nu aveti 

dreptul de a conduce autovehicule pe teritoriul Romaniei, in caz contrar fapta urmand a fi 

urmarita ca infractiune si supusa regimului juridic prevazut de Codul penal si Codul de 

procedura penala din Romania. 

� In situatia in care datele furnizate referitoare la incalcare nu sunt suficiente, aveti 

posibilitatea solicitarii unor date suplimentare, o singura data, in termen de 15 zile de la 

primirea scrisorii de informare. Procedura de solicitare, respectiv de comunicare a datelor 

suplimentare nu prelungeste termenul de raspuns la scrisoarea de informare. 

� Executarea sanctiunilor aplicate se face in conformitate cu prevederile legislatiei romane 

si/sau europene in vigoare, ale acordurilor sau tratatelor la care Romania este parte. 

MAI a stabilit continutul scrisorii de informare privind incalcarea 

normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera 
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Principalele prevederi 

� Camera Deputatilor apreciaza accentul pus pe necesitatea de a intensifica semnificativ 

eforturile actuale pentru a valorifica potentialul considerabil de crestere a eficientei 

energetice al unor sectoare, cum ar fi locuintele, si aminteste in acest context de capacitatea 

arhitecturii traditionale si a celei numite „verde“ de a contribui la atingerea obiectivelor. 

Romania ar putea sustine in mod semnificativ un astfel de obiectiv prin potentialul sau legat 

de tehnicile si solutiile constructive traditionale. In acelasi context, recomandam Comisiei 

Europene sa revitalizeze preocuparea pentru proiectarea „verde“ a locuintelor si spatiilor 

publice si in acelasi timp sa se asigure ca suprafetele betonate sunt minimizate, in aplicarea 

obiectivelor la nivelul Uniunii Europene privind conservarea biodiversitatii solului. 

� Camera Deputatilor saluta abordarea Comisiei Europene de a stimula pietele de 

comercializare cu amanuntul, atat a energiei electrice, cat si a gazului, pentru a deveni mai 

dinamice si mai competitive, pentru a le permite consumatorilor sa beneficieze pe deplin de 

dereglementarea pietei energetice. In special, sustine cu putere punerea la dispozitia 

consumatorilor a instrumentelor legale si tehnice pentru a cunoaste si controla consumul 

propriu si pentru a avea libertatea de a-si alege furnizorii de servicii energetice sau de a 

produce singuri energie durabila.  

� De asemenea, considera ca producerea de energie in regim propriu are un potential 

insuficient exploatat. In Romania, dispersia in teritoriu a centrelor locuite este ridicata, ceea 

ce ar face fezabile astfel de solutii. De aceea ar trebui evaluate progresele in acest domeniu in 

Uniunea Europeana si, eventual, Comisia Europeana sa propuna o actiune de sprijinire la nivel 

european.

A fost aprobata Directiva principala privind domeniul  

INFOSEC – INFOSEC 2 

In Monitorul Oficial nr. 262 din 10 aprilie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 16/2014 al Oficiului Registrului National al Informatiilor 

Secrete de Stat pentru aprobarea Directivei principale privind 

domeniul INFOSEC – INFOSEC 2. 

Principalele prevederi 

� Directiva principala privind domeniul INFOSEC – INFOSEC 2 stabileste liniile directoare in 

domeniul securitatii sistemelor informatice si de comunicatii (SIC), in vederea protectiei 

informatiilor clasificate stocate, procesate sau transmise prin intermediul acestora, din 

perspectiva asigurarii confidentialitatii, integritatii, disponibilitatii si, dupa caz, a autenticitatii 

si nerepudierii. 

Un cadru pentru politica privind clima si energia  

in perioada 2020–2030 

In Monitorul Oficial nr. 260 din 9 aprilie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 17/2014 a Camerei Deputatilor privind aprobarea 

opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si 

Comitetul Regiunilor – Un cadru pentru politica privind clima si 

energia in perioada 2020–2030 – COM (2014) 15. 
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Romania a ratificat Tratatul privind comertul cu arme  

adoptat la New York 

In Monitorul Oficial nr. 252 din 8 aprilie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 32/2014 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. 

Principalele prevederi 

� Tratatul are ca obiect: 

• instituirea normelor comune celor mai stricte pentru reglementarea sau imbunatatirea 

reglementarii comertului international cu arme conventionale; 

• prevenirea si eradicarea comertului ilicit cu arme conventionale si prevenirea 

deturnarii acestora pentru a: 

� contribui la pacea, securitatea si stabilitatea internationale si regionale; 

� reduce suferinta umana; 

� promova cooperarea, transparenta si actiunea responsabila a statelor parti in 

comertul international cu arme conventionale, dezvoltand in acest mod increderea 

reciproca intre state. 

Domeniu de aplicare 

� Tratatul se aplica armelor conventionale din urmatoarele categorii: 

• tancuri de lupta; 

• vehicule blindate de lupta; 

• sisteme de artilerie de calibru mare; 

• avioane de lupta; 

• elicoptere de atac; 

• nave de razboi; 

• rachete si lansatoare de rachete; 

• arme de calibru mic si armamente usoare. 

Legea privind statutul cadrelor militare a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 255 din 8 aprilie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 30/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

80/1995 privind statutul cadrelor militare. 

Principalele prevederi 

� La cerere, personalul militar incadrat in gradul III de invaliditate sau clasat apt limitat 

pentru serviciul militar de catre comisiile de expertiza medico-militara, in timpul ori in 

legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, poate fi mentinut sau rechemat in activitate 

in functii militare ori incadrat in functii civile fara examen sau concurs, in institutiile din 

sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, in conditiile stabilite prin ordin al 

conducatorului institutiei 
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In Monitorul Oficial nr. 264 din 10 aprilie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut 

special din Administratia Nationala a Penitenciarelor. 

Principalele prevederi 

� Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate fac parte din institutiile 

publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala ale statului si constituie, in sensul 

prezentei legi, sistemul administratiei penitenciare. 

� Administratia Nationala a Penitenciarelor se constituie prin reorganizarea Directiei Generale a 

Penitenciarelor si functioneaza in subordinea Ministerului Justitiei. 

� Organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor se stabilesc 

prin hotarare a Guvernului. 

� Administratia Nationala a Penitenciarelor este institutie publica de interes national, cu 

personalitate juridica si sediul in municipiul Bucuresti. 

Legea privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes 

public a fost republicata 

In Monitorul Oficial nr. 261 din 10 aprilie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de 

servicii in interes public. 

Principalele prevederi 

� Rechizitia de bunuri si prestarile de servicii reprezinta masura cu caracter exceptional prin 

care autoritatile publice imputernicite prin lege obliga operatorii economici, institutiile 

publice, precum si alte persoane juridice si fizice la cedarea temporara a unor bunuri mobile 

sau imobile, in conditiile prezentei legi. 

� Bunurile rechizitionate sunt puse la dispozitie fortelor destinate apararii nationale sau a 

autoritatilor publice, la declararea mobilizarii partiale sau totale a fortelor armate ori a starii 

de razboi, la instituirea starii de asediu sau de urgenta, atat pentru prevenirea, localizarea, 

inlaturarea urmarilor unor dezastre, cat si pe timpul acestor situatii. 

� Bunurile consumptibile si cele perisabile pot fi rechizitionate definitiv, cu plata 

despagubirilor prevazute de lege. 

� Cetatenii apti de munca pot fi chemati pentru prestari de servicii in interes public, constand 

in efectuarea unor lucrari sau desfasurarea unor activitati in situatiile prevazute anterior. 

�  Rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public se fac in scopul: 

• rezolvarii problemelor materiale de orice natura, asigurarii de mana de lucru si de 

cartiruire sau cazare necesare fortelor destinate apararii, autoritatilor publice, 

sinistratilor, refugiatilor, populatiei afectate de consecintele razboiului si prizonier lor 

de razboi; 

• functionarii operatorilor economici si institutiilor publice; 

• functionarii si exploatarii sistemelor de telecomunicatii si cailor de comunicatii. 

Statutul functionarului public cu statut special din sistemul 

administratiei penitenciare 
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Legea privind protejarea patrimoniului cultural national mobil  

a fost republicata 

In Monitorul Oficial nr. 259 din 9 aprilie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural 

national mobil. 

Principalele prevederi 

� Legea instituie regimul juridic al bunurilor apartinand patrimoniului cultural national mobil, 

ca parte a patrimoniului cultural national, si reglementeaza activitatile specifice de protejare a 

acestora. 

� Patrimoniul cultural national cuprinde ansamblul bunurilor identificate ca atare, indiferent de 

regimul de proprietate asupra acestora, care reprezinta o marturie si o expresie a valorilor, 

credintelor, cunostintelor si traditiilor aflate in continua evolutie; cuprinde toate elementele 

rezultate din interactiunea, de-a lungul timpului, intre factorii umani si cei naturali. 

Legea privind regimul juridic al apelor maritime a fost republicata 

In Monitorul Oficial nr. 252 din 8 aprilie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime 

interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue si al zonei 

economice exclusive ale Romaniei. 

Principalele prevederi 

� Legea reglementeaza statutul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al 

zonei contigue si al zonei economice exclusive, in conformitate cu dispozitiile Conventiei 

Natiunilor Unite asupra dreptului marii, ratificata de Romania prin Legea nr. 110/1996. 

� Marea teritoriala a Romaniei cuprinde fasia de mare adiacenta tarmului ori, dupa caz, 

apelor maritime interioare, avand latimea de 12 mile marine (22.224 m), masurata de la 

liniile de baza. 

� Liniile de baza sunt liniile celui mai mare reflux de-a lungul tarmului sau, dupa caz, liniile 

drepte care unesc punctele cele mai avansate ale tarmului, inclusiv ale tarmului dinspre larg 

al insulelor, ale locurilor de acostare, amenajarilor hidrotehnice si ale altor instalatii portuare 

permanente. 

� Coordonatele geografice ale punctelor intre care sunt trasate liniile de baza drepte sunt 

prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege. In cazul unor evolutii 

obiective de natura sa influenteze punctele intre care sunt trasate liniile de baza drepte, 

coordonatele noilor puncte sunt stabilite prin hotarare a Guvernului. 

� Limita exterioara a marii teritoriale este linia care are fiecare punct situat la o distanta de 12 

mile marine, masurata de la punctul cel mai apropiat al liniilor de baza. 

� Marea teritoriala a Romaniei se delimiteaza de marea teritoriala a statelor vecine prin 

intelegeri cu fiecare dintre aceste state, in conformitate cu principiile si normele dreptului 

international. 

 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

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

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legea privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale 

a fost republicata 

In Monitorul Oficial nr. 251 din 8 aprilie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca 

si boli profesionale. 

Principalele prevederi 

� Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale reprezinta o asigurare de 

persoane, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde 

raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala a salariatilor impotriva diminuarii sau 

pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a 

bolilor profesionale. 

� Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale garanteaza un ansamblu de servicii 

si prestatii in beneficiul persoanelor asigurate, in vederea: 

• promovarii sanatatii si a securitatii in munca si prevenirii accidentelor de munca si a 

bolilor profesionale; 

• diminuarii si compensarii consecintelor accidentelor de munca si ale bolilor 

profesionale. 

� Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale se fundamenteaza pe urmatoarele 

principii: 

• asigurarea este obligatorie pentru toti cei ce utilizeaza forta de munca angajata cu 

contract individual de munca; 

• riscul profesional este asumat de cei ce beneficiaza de rezultatul muncii prestate; 

• constituirea resurselor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale din 

contributii diferentiate in functie de risc, suportate de angajatori sau de persoanele fizice 

care incheie asigurare, potrivit prevederilor prezentei legi; 

• cresterea rolului activitatii de prevenire in vederea reducerii numarului accidentelor de 

munca si al bolilor profesionale; 

• solidaritatea sociala, prin care participantii la sistemul de asigurare pentru accidente de 

munca si boli profesionale isi asuma reciproc obligatii si beneficiaza de drepturi pentru 

prevenirea, diminuarea sau eliminarea riscurilor prevazute de lege; 

• asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru beneficiarii drepturilor prevazute de 

lege; 

• asigurarea transparentei in utilizarea fondurilor; 

• repartitia fondurilor in conformitate cu obligatiile ce revin sistemului de asigurare pentru 

accidente de munca si boli profesionale prin prezenta lege. 

� Prin asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale raspunderea civila a persoanei 

fizice sau juridice pentru prestatiile prevazute in prezenta lege si pentru care s-a platit 

contributia de asigurare este preluata de asigurator. 

� In situatia in care se face dovada unor prejudicii care nu sunt acoperite prin prevederile 

prezentei legi, in mod subsidiar si complementar, intra in functiune raspunderea civila, potrivit 

dreptului comun. 

� Prevederile prezentei legi nu se aplica personalului militar si civil angajat pe baza de contract 

si personalului asigurat in sistemul propriu al MAPN, MAI, SRI, SIE, SPP, STS, precum si in cel 

al Ministerului Justitiei – Administratia Nationala a Penitenciarelor. 
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RIL admis. Cererile de constituire a dreptului de proprietate 

asupra terenurilor agricole si celor forestiere 

In Monitorul Oficial nr. 257 din 9 aprilie 2014 a fost publicata 

Decizia ICCJ nr. 2 din 17 februarie 2014 - Completul Competent sa 

Judece Recursul in Interesul Legii. 

Principalele prevederi 

� Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ce formeaza obiectul Dosarului nr. 

3/1/2013/HP a fost constituit conform dispozitiilor art. 520 alin. (8) din Codul de procedura 

civila si ale art. 275alin. (1) din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa 

a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Motivele de admisibilitate retinute de titularul sesizarii 

� Prin Incheierea din sedinta publica de la data de 22 noiembrie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 

1.067/334/2013, Tribunalul Suceava – Sectia civila a constatat admisibilitatea sesizarii ICCJ, 

conform art. 519 din Codul de procedura civila, motivat de faptul ca: 

� De lamurirea modului de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 1/2000 

pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, 

solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, astfel 

cum au fost modificate prinLegea nr. 212/2008, depinde solutionarea pe fond a cauzei, intrucat 

din cuprinsul textului de lege anterior mentionat nu rezulta cu claritate daca ne aflam in 

situatia unui caz de constituire sau de reconstituire a dreptului de proprietate si daca cererea 

formulata la Comisia locala de fond funciar de persoanele introduse ca beneficiare prin Legea 

nr. 212/2008 este supusa unui termen, in conditiile in care dispozitiile art. 33 dinLegea nr. 

1/2000 vizeaza cazurile de reconstituire a dreptului de proprietate, iar nu cazurile de 

constituire a dreptului de proprietate. 

� Problema de drept enuntata este noua, deoarece, prin consultarea jurisprudentei, s-a 

constatat ca asupra acestei probleme Inalta Curte de Casatie si Justitie nu a statuat printr-o alta 

hotarare, astfel cum rezulta din extrasul de pe portalul Inaltei Curti de Casatie si Justitie – 

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept – Informatii referitoare la dosare si 

sedintele de judecata. 

� Problema de drept nu face obiectul unui recurs in interesul legii in curs de solutionare, conform 

evidentelor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, consultate la data de 21 noiembrie 2013. 

Punctul de vedere al partilor cu privire la dezlegarea chestiunii de drept 

� Petentul a sustinut ca, atat timp cat legiuitorul nu a prevazut un termen in cuprinsul textului de 

lege, nu este posibil ca autoritatea chemata sa aplice dispozitiile Legii nr. 212/2008 sa impuna 

beneficiarilor alte conditii decat cele prevazute expres de textul de lege, in caz contrari 

ajungandu-se la incalcarea principiuluiubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. 

� Intimata Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra 

terenurilor Suceava a apreciat ca este aplicabil termenul de 60 de zile prevazut de art. 33 din 

Legea nr. 1/2000, termen care se calculeaza de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 212/2008, 

respectiv 2 noiembrie 2008. 

� ICCJ a decis admiterea sesizarii formulate de Tribunalul Suceava si a stabilit ca modificarea 

adusa prin Legea nr. 212/2008 dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea 

dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere reglementeaza un caz 

de constituire a dreptului de proprietate. 

� In acest caz, cererile de constituire sunt supuse termenului de 60 de zile prevazut de art. II din 

Legea nr. 193/2007, termen care se calculeaza de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 

212/2008,respectiv 2 noiembrie 2008. 
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RIL admis. Interpretarea notiunii de „pensie de serviciu“ din Legea 

privind sistemul unitar de pensii publice 

In Monitorul Oficial nr. 260 din 9 aprilie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 1 din 17 februarie 2014 a ICCJ - Completul competent 

sa judece Recursul in Interesul Legii. 

Principalele prevederi 

� Curtea de Apel Galati a dispus, prin incheierea de sedinta din data de 16 octombrie 2013, 

pronuntata in Dosarul nr. 2.748/91/2012 aflat pe rolul acestei instante, sesizarea din oficiu a 

Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in temeiul dispozitiilor art. 519 din Codul de procedura civila, 

in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile cu privire la urmatoarea chestiune de drept: 

dezlegarea modului de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 20 alin. (2) din anexa nr. VII, 

capitolul II, sectiunea a 3-a din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, in raport 

cu prevederile art. 10 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, art. 40 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de 

pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare (art. 51 din 

Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare), art. 85 din Legea nr. 80/1995 

privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 1 si 2 din 

Legea nr. 119/2010. 

� In cauza problema interpretarii dispozitiilor art. 20 alin. (2) din anexa nr. VII, capitolul II, 

sectiunea a 3-a din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit 

din fonduri publice, cu modificarile ulterioare, reprezinta o problema de drept recenta, aflata 

pe rolul curtilor de apel care judeca conflictele individuale de munca in apel in ultima instanta. 

Acest aspect rezulta din verificarea practicii, facuta de Inalta Curte in cauza de fata, verificare 

din care rezulta ca hotarari definitive in materie s-au pronuntat incepand cu anul 2013. 

� Inalta Curte a retinut ca dispozitiile art. 85 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor 

militare, cu modificarile si completarile ulterioare, invocate de autorii sesizarii ca fiind 

relevante pentru rezolvarea de principiu a chestiunii de drept, reglementeaza conditiile 

generale necesar a fi indeplinite pentru trecerea in rezerva sau direct in retragere a 

personalului militar, in timp ce norma legala analizata vizeaza persoanele aflate intr-o 

asemenea situatie, dar cu drept la pensie de serviciu, raportul dintre normele legale aflate in 

concurs fiind cel dintre general si special, ce se rezolva conform principiului specialia 

generalibus derogant.De aceea, in dezlegarea modului de interpretare si aplicare a dispozitiilor 

art. 20 alin. (2) din anexa nr. VII, capitolul II, sectiunea a 3-a din Legea-cadru nr. 284/2010 

privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare, 

instanta nu se va raporta si la aceste dispozitii legale. 

� Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis admiterea sesizarii formulate de Curtea de Apel 

Galati privind pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare 

si aplicare a dispozitiilor art. 20 alin. (2) din anexa nr. VII, capitolul II, sectiunea a 3-a din Legea-

cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, raportat 

la dispozitiile art. 10 din Legea nr. 164/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 51 

din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 1 si 2 din Legea nr. 

119/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si a stabilit ca sintagma „pensie de 

serviciu“ din continutul normei legale mentionate include doar categoriile de pensie pentru 

limita de varsta, pensie anticipata si pensie anticipata partiala, prevazute de art. 51 lit. a)–c) 

din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 
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In Monitorul Oficial 246 din 7 aprilie 2014 a fost publicata Decizia 

nr. 80 din 16 februarie 2014 a Curtii Constitutionale asupra 

propunerii legislative privind revizuirea Constitutiei Romaniei. 

Principalele prevederi 

� Propunerea legislativa de revizuire a Constitutiei, semnata de un numar de 108 senatori si un 

numar de 236 de deputati, a fost transmisa de presedintele Senatului, inregistrata la Curtea 

Constitutionala cu nr. 520 din 7 februarie 2014. 

� Curtea Constitutionala a decis cu unanimitate de voturi ca propunerea legislativa privind 

revizuirea Constitutiei Romaniei a fost initiata cu respectarea prevederilor art. 150 alin. (1) 

din Constitutie. 

� Intrucat incalca limitele revizuirii prevazute de art. 152 din Constitutie: 

• cu majoritate de voturi, a constatat neconstitutionalitatea completarii art. 3 din 

Constitutie cu un nou alineat, alin. (31), referitor la posibilitatea recunoasterii de zone 

traditionale ca subdiviziuni administrative ale regiunilor; 

• cu majoritate de voturi, constata neconstitutionalitatea completarii art. 6 din 

Constitutie cu un nou alineat, alin. (11), privitor la instituirea posibilitatii 

reprezentantilor legali ai minoritatilor nationale de a infiinta, potrivit statutului 

minoritatilor nationale adoptat prin lege, organe proprii de decizie si executive; 

• cu majoritate de voturi, constata neconstitutionalitatea completarii art. 12 din 

Constitutie cu un nou alineat, alin. (41), referitor la utilizarea simbolurilor proprii ale 

minoritatilor nationale; 

• cu unanimitate de voturi, constata neconstitutionalitatea modificarii aduse art. 15 alin. 

(1) din Constitutie, referitor la introducerea sintagmei „cetatenii romani se nasc si 

traiesc liberi“; 

• cu unanimitate de voturi, constata neconstitutionalitatea modificarii aduse art. 21 alin. 

(4) din Constitutie, referitor la eliminarea caracterului facultativ al jurisdictiilor 

administrative speciale; 

• cu unanimitate de voturi, constata neconstitutionalitatea completarii aduse art. 23 din 

Constitutie cu un nou alineat, alin. (13
1
), referitor la folosirea probelor obtinute in mod 

ilegal; 

• cu unanimitate de voturi, constata neconstitutionalitatea modificarii aduse art. 26 alin. 

(2) din Constitutie, referitor la eliminarea sintagmei „bunele moravuri“; 

• cu majoritate de voturi, constata neconstitutionalitatea modificarii aduse art. 28 din 

Constitutie, referitor la secretul corespondentei; 

• cu majoritate de voturi, constata neconstitutionalitatea completarii aduse art. 32 alin. 

(8) din Constitutie, referitor la definirea autonomiei universitare; 

• cu majoritate de voturi, constata neconstitutionalitatea completarii art. 37 din 

Constitutie cu un nou alineat, alin. (21), referitor la conditia domiciliului in Romania cu 

cel putin 6 luni inainte de data alegerilor pentru Senat, Camera Deputatilor sau pentru 

functia de Presedinte al Romaniei; 

• cu unanimitate de voturi, constata neconstitutionalitatea eliminarii actualei teze a 

doua a art. 44 alin. (1) din Constitutie, referitor la conditiile si limitele dreptului de 

proprietate; 

• cu unanimitate de voturi, constata neconstitutionalitatea modificarii aduse art. 50 din 

Constitutie, referitor la suprimarea protectiei speciale de care se bucura persoanele cu 

handicap; 

Curtea Constitutionala s-a pronuntat asupra propunerii legislative 

de revizuire a Constitutiei Romaniei 
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In Monitorul Oficial nr. 253 din 8 aprilie 2014 a fost publicata 

Hotararea Sectiei a Treia CEDO din 5 martie 2013 in Cauza 

Manolachi impotriva Romaniei. 

Principalele prevederi 

� La originea cauzei se afla Cererea nr. 36.605/04 indreptata impotriva Romaniei, prin care domnul 

Petrica Manolachi (reclamantul), a sesizat Curtea la 1 septembrie 2004, in temeiul art. 34 din 

Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. 

� Reclamantul se plange, in special, de caracterul inechitabil al procedurii penale la finalul careia 

a fost condamnat fara ca instantele de apel si de recurs sa il audieze personal, desi fusese achitat 

de prima instanta. De asemenea, acesta se plange ca nu s-a dat curs sesizarilor sale pe care le-a 

adresat parchetului cu privire la relele tratamente la care a fost supus. 

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

� Reclamantul se plange de caracterul inechitabil al procedurii penale, la finalul careia a fost 

condamnat, dupa ce fusese achitat in prima instanta, fara ca instantele de apel si de recurs sa ii 

audieze personal nici pe el, nici pe martori. 

Cu privire la admisibilitate 

� Guvernul invoca neepuizarea cailor de atac interne, motivand ca reclamantul nu a solicitat expres 

instantelor de apel si de recurs sa il audieze personal ori sa ii audieze din nou pe martori. 

� Reclamantul combate acest argument. Acesta sustine ca a epuizat caile de atac disponibile in 

dreptul intern s ca ii revenea Inaltei Curti de Casatie si Justitie sarcina de a verifica din nou 

probele din dosarul cauzei. 

� Curtea considera ca exceptia ridicata de Guvern implica doua probleme strans legate de cele din 

capatul de cerere formulat de reclamant in temeiul art. 6 § 1 din Conventie. Astfel, aceasta 

considera necesar sa uneasca exceptia cu fondul. 

� Curtea respinge exceptia ridicata de Guvern si hotaraste ca a fost incalcatart. 6 § 1 din Conventie. 

Cu privire la pretinsa incalcare a art. 3 din Conventie 

� Curtea considera ca acest capat de cerere trebuie declarat inadmisibil in temeiul art. 35 § 3 si § 4 

din Conventie. 

Prejudiciu 

� Reclamantul solicita 1.400.000 euro (EUR) pentru prejudiciul material pe care l-ar fi suferit ca 

urmare a imposibilitatii de a-si termina studiile, de a avea un contract de munca in buna si 

cuvenita forma si de a-si intretine copilul minor, precum si a torturilor si tratamentelor inumane 

si degradante carora le-a cazut victima. Acesta solicita, de asemenea, 1.500.000 euro (EUR) 

pentru prejudiciul moral pe care l-ar fi suferit el si familia sa. 

� Astfel, Curtea a decis unirea cu fondul a exceptiei preliminare ridicata de Guvern referitoare la 

neepuizarea cailor de atac interne cu privire la capatul de cerere intemeiat pe art. 6 § 1 din 

Conventie si o respinge. 

� Curtea a declarat cererea admisibila in ceea ce priveste capatul de cerere intemeiat pe art. 6 § 

1 din Conventie si inadmisibila pentru celelalte capete de cerere si a hotarat ca a fost incalcat 

art. 6 § 1 din Conventie. 

� Totodata, Curtea a 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), pentru prejudiciul moral, plus orice suma ce poate fi datorata 

cu titlu de impozit si a respins cererea de acordare a unei reparatii echitabile pentru celelalte 

capete de cerere. 

Romania a fost condamnata la CEDO in Cauza Manolachi  

pe taramul art. 6 din Conventie 
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 Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  

� Propunere legislativa pentru completarea Legii privind siguranta nationala a Romaniei nr. 

51/1991 

 

� Proiect de Lege pentru completarea art. 241 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea 

sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie  

 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

� Propunere legislativa pentru modificarea lit. l) a alin. (3) al art. 2 din O.G. nr. 81/2000 privind 

certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta 

circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica 

periodica  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia  

 

� Proiect de Lege pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executarii lucrarilor de constructii  

 

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

 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

� Propunere legislativa pentru modificarea O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia  

 

� Proiect de Lege pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executarii lucrarilor de constructii  

 

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

 

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

infractiunilor contra libertatii si integritatii sexuale ale persoanelor 

 

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

descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie 

 

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

deseurilor 
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Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

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

si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 77/2009 privind 

organizarea si exploatarea jocurilor de noroc 

 

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

adoptiei 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si 

dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii 

 

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

sanctionarea tuturor formelor de discriminare 

 

Proiecte de lege si propuneri legislative primite pentru dezbatere 

si adoptare 

� Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 07.04.2014 

- 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 

 

� 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 

 

� Propunere legislativa privind completarea art. 22 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si 

functionarea Curtii de Conturi 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 07.04.2014 

- termen pentru depunerea raportului: 08.04.2014 

 

� Proiect de lege pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 07.04.2014 

- termen pentru depunerea raportului: 08.04.2014 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Cetatenii Moldovei nu vor mai avea nevoie de vize pentru calatoriile de scurta durata in UE 
 

In Jurnalul Oficial nr. L105 din 8 aprilie 2014 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 59/2014 din 3 aprilie 

2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului de stabilire a listei tarilor terte ai 

caror resortisanti trebuie sa detina viza pentru trecerea frontierelor externe si a listei tarilor terte ai caror 

resortisanti sunt exonerati de aceasta obligatie. 
 

Regulamentul include Republica Moldova in lista statelor ai caror cetateni sunt exonerati de obligatia de a 

detine o viza la trecerea frontierelor externe ale statelor membre pentru sederi a caror durata totala nu 

depaseste 90 de zile in cursul oricarei perioade de 180 de zile. Aceasta exonerare de viza se aplica numai 

titularilor de pasapoarte biometrice eliberate in conformitate cu standardele Organizatiei Aviatiei Civile 

Internationale (OACI).  

 

Programul Pericles 2020 a fost instituit 

 

In Jurnalul Oficial nr. L103 din 5 sprilie 2014 a fost publicat  Regulamentul (UE) nr. 331/2014 din 11 martie 

2014 privind instituirea unui program de schimb, asistenta si formare profesionala pentru protectia 

monedei euro impotriva falsificarii (programul „Pericles 2020”) si de abrogare a Deciziilor 2001/923/CE, 

2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE si 2006/850/CE ale Consiliului. 
 

Programul incurajeaza activ si implica o intensificare a cooperarii transnationale pentru protectia monedei 

euro in interiorul si in afara Uniunii si cu partenerii sai comerciali, acordand atentie si statelor membre sau 

tarilor terte cu cele mai ridicate rate de falsificare a monedei euro, astfel cum se indica in rapoartele relevante 

elaborate de autoritatile competente si a fost instituit instituit pentru perioada 1.01.2014 - 31.12.2020. 

 

UE instituie un program de sprijinire a activitatilor din domeniul raportarii financiare si al auditului 
 

In Jurnalul Oficial nr. L105 din 8 aprilie 2014 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 258/2014 din 3 aprilie 

2014 de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a activitatilor specifice din domeniul raportarii 

financiare si al auditului pentru perioada 2014-2020 si de abrogare a Deciziei nr. 716/2009/CE. 
 

Programul este instituit pentru perioada 1.01.2014 - 31.12.2020, in vederea sprijinirii activitatilor 

organismelor care contribuie la indeplinirea obiectivelor de politica ale Uniunii in materie de raportare 

financiara si audit. Aare drept obiect activitatile de elaborare sau furnizare de contributii pentru elaborarea, 

aplicarea, evaluarea sau monitorizarea de standarde sau de supraveghere a proceselor de stabilire a 

standardelor in sprijinul punerii in aplicare a politicilor Uniunii din domeniul raportarii financiare si al auditului 

desfasurate de Fundatia IFRS, EFRAG sau PIOB. 

 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. C93 din 29 martie 2014 a fost publicata ultima publicatie CJUE.  

 

 

Jurisprudenta europeana 
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Concursuri europene 
 

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

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

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

 

EPSO > constituirea unei liste de rezerva pentru recrutarea de asistenti – Profilul 1 – Agenti de 

monitorizare digitala si specialisti in informatii din surse deschise (AST 3); Profilul 2 – Coordonatori in 

materie de preventie si supraveghere (AST 3) –, iar anuntul a fost publicat in Jurnalul Oficial nr. C1018A din 

10 aprilie 2014. 

 

Numarul candidatilor care vor fi inscrisi pe lista de rezerva: 15 pentru profilul 1 si 54 pentru profilul 2 

 

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

 
 

 Regulamentul de aplicare a dispozitiilor Legii 

privind executarea pedepselor elaborat 
 

Ministerului Justitiei a publicat pe data de 7 aprilie un proiect de hotarare a 

Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii 

nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor 

masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul 

procesului penal. 

Conform notei de fundamentare, avand in vedere faptul ca masurile si obligatiile care pot fi dispuse in 

executarea sanctiunilor neprivative sunt multiple si variate, proiectul isi propune, in primul rand, o 

sistematizare, de data aceasta din punct de vedere institutional, a persoanelor fizice si juridice chemate 

sa asigure, alaturi de principalii actori ai implementarii acestor masuri – judecatorul delegat cu 

executarea, procurorul, consilierul de probatiune, punerea in executare a masurilor specifice. 

 

Proiectul detaliaza, de asemenea, modul in care serviciile de probatiune asigura coordonarea, 

supravegherea si controlul executarii pedepselor si masurilor neprivative de libertate.  

 

In mod corelativ cu prezentarea institutiilor si obligatiilor acestora de executare proiectul de act 

normativ defineste comportamentele care pot determina prevederile prevazute in art. 19 din Lege 

privind amenda judiciara.  

 

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

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

MADR a elaborat Normele pentru aplicarea Titlului I din Legea  

privind vanzarea terenurilor agricole din extravilan 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a publicat pe data de 11 aprilie un 

proiect de ordin privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea 

Titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a 

vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare 

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

administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie 

agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului. 

Normele metodologice se aplica exclusiv transferului dreptului de proprietate realizat numai prin 

contract de vanzare-cumparare, atat in cazul in care transferul are ca obiect intregul teren sau doar o 

cota parte din dreptul asupra acestuia. 

 

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

asteptate in termen de 30 de zile. 
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MFP instituie o schema de ajutor de stat pentru dezvoltarea regionala 

 

 

 

 Ministerului Finantelor Publice a publicat pe data de 7 aprilie un proiect de 

hotarare privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea 

investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de 

munca. 

Conform notei de fundamentare, se intentioneaza incurajarea participarii active a intreprinderilor la 

reducerea decalajelor economice dintre regiuni si redresarea economiei romanesti, prin realizarea de 

investitii si crearea de noi locuri de munca.  

 

Noua schema de ajutor de stat are in vedere finantarea sub forma de sume nerambursabile, in limita 

intensitatii maxime admise, a costurilor salariale, la nivelul maxim al salariului mediu brut, inregistrate 

pe o perioada de 2 ani consecutivi, ca urmare a crearii de minimum 20 de locuri de munca determinate 

de realizarea unei investitii initiale.  

 

Perioada de derulare a schemei pentru emiterea de acorduri pentru finantare este 1.07.2014 - 

31.12.2020. Plata ajutorului de minimis se efectueaza in perioada 2015-2025, in limita bugetului anual 

alocat schemei 

 

� 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. 

Normele privind atribuirea contractelor de concesiune 

a distributiei gazelor naturale au fost elaborate 

Ministerul Economiei a publicat pe data de 8 aprilie un proiect de hotarare 

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distributie a 

gazelor naturale. 

Proiectul prevede ca serviciul public de distributie a gazelor naturale se concesioneaza pentru una sau 

mai multe zone delimitate - unitati administrativ-teritoriale. Concesiunea este exclusiva pentru zonele 

delimitate in care s-a acordat. 

 

Contractul de concesiune a serviciului public de distributie a gazelor naturale se atribuie prin procedura 

licitatiei publice deschisa organizata de ministerul de resort, in calitate de autoritate contractanta; 

comisia de evaluare a ofertelor este numita prin ordin al ministrului economiei, pentru fiecare licitatie 

publica in parte. 

 

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

asteptate pe adresa de e-mail: dezbateri_publice@minind.ro, in termen de 10 de zile. 
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Decrete si cereri de reexaminare semnate in perioada 5-11 aprilie 
 

Decrete semnate 

 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului semnat la 

24 iunie 2010 la Luxemburg de modificare a Acordului privind transportul 

aerian intre Statele Unite ale Americii si Comunitatea Europeana si statele 

membre ale acesteia, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 si la 

Washington la 30 aprilie 2007; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 35/2013 pentru modificarea si 

completarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 

concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 105/2013 privind unele reglementari 

referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMIE; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind acceptarea Codului de siguranta din 2008 pentru nave cu 

destinatie speciala, adoptat de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.266(84) a 

Comitetului de siguranta maritima la Londra la 13 mai 2008; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind protectia animalelor utilizate in scopuri stiintifice; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 104/2013 privind reglementarea 

unor masuri financiar-fiscale pentru Societatea „Complexul Energetic Hunedoara” - S.A.; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 105/2011 privind 

gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale pentru 

obiectivul „Cooperare teritoriala europeana”; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de Instituire a unei Asocieri intre 

Uniunea Europeana si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si America Centrala, pe de alta 

parte, semnat la Tegucigalpa la 29 iunie 2012. 

 

Cereri de reexaminare 

Presedintele Romaniei a semnat in data de 9 aprilie cererea de reexaminare asupra Legii privind 

respingerea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea art. 8 lit. b1) din 

O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune 

de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. 
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