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proiect. 
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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. 271 din 14 aprilie 2014 a fost publicat 

Ordinul 890/2014 al ministrului Afacerilor Externe privind 

aprobarea Codului etic pentru Corpul diplomatic si consular al 

Romaniei. 

Principalele prevederi 

� Codul etic pentru Corpul diplomatic si consular al Romaniei, denumit in continuare Cod 

etic, are ca obiectiv stabilirea unui set unitar de valori, principii si norme a caror insusire 

si respectare sunt de natura sa asigure: 

• promovarea si apararea in mod eficient a interesului national, pastrarea si 

continuarea traditiilor de loialitate, devotament si inalt profesionalism, specifice 

activitatii diplomatice si consulare; 

• un climat de munca si un comportament favorabil realizarii in bune conditii a 

obiectivelor de politica externa ale Romaniei. 

Domeniul de aplicare 

� Codul etic se aplica membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei, astfel cum 

este definit de dispozitiile Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic si 

consular al Romaniei, cu modificarile ulterioare. 

� Persoanele care devin membri ai Corpului diplomatic si consular al Romaniei depun 

juramantul de credinta in momentul dobandirii calitatii de membru al Corpului 

diplomatic si consular al Romaniei, in conditiile prevazute de Legea nr. 269/2003, cu 

modificarile ulterioare. 

Codul etic pentru Corpul diplomatic si consular al Romaniei 

a fost aprobat 

Organizarea concursului pentru admiterea in Corpul diplomatic 

si consular al Romaniei 

In Monitorul Oficial nr. 273 din 14 aprilie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 801/2014 al ministrului Afacerilor Externe pentru 

aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea 

concursului pentru admiterea in Corpul diplomatic si consular al 

Romaniei in anul 2014. 

Principalele prevederi 

� Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului pentru admiterea in Corpul 

diplomatic si consular al Romaniei stabileste cerintele, precum si conditiile de 

organizare/desfasurare a concursului de admitere in Corpul diplomatic si consular al Romaniei 

in anul 2014. 

� Admiterea in Corpul diplomatic si consular al Romaniei, denumit in continuare CDCR, se face 

prin concurs in limita posturilor vacante prevazute in statul de functii si a numarului maxim de 

functii diplomatice si consulare aprobate. 

� Concursul pentru admiterea in CDCR in anul 2014 se organizeaza pentru ocuparea a 30 de 

posturi diplomatice dupa cum urmeaza: 

• 15 postri diplomatice de atasat; 

• 15 posturi diplomatice de grade superioare celui de atasat. 
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 Romania a aderat la Protocolul din 2002 la Conventia privind 

transportul pe mare al pasagerilor si al bagajelor lor 

In Monitorul Oficial nr. 272 din 14 aprilie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 34/2014 pentru aderarea Romaniei la Protocolul din 

2002 la Conventia de la Atena din 1974 privind transportul pe 

mare al pasagerilor si al bagajelor lor, adoptat la Londra la 1 

noiembrie 2002. 

Principalele prevederi 

� In caz de prejudiciu produs ca urmare a decesului sau a vatamarii corporale a unui 

pasager, cauzate de un incident maritim, transportatorul este raspunzator in masura in care 

prejudiciul suferit de pasagerul respectiv in urma unui astfel de incident nu depaseste 

250.000 de unitati de cont, cu exceptia cazului in care transportatorul dovedeste ca 

incidentul: 

• a fost cauzat de un act de razboi, ostilitati, razboi civil, insurectie sau de un fenomen 

natural cu caracter exceptional, inevitabil si caruia nu i se poate opune rezistenta; 

sau 

• a fost cauzat in intregime de o actiune sau o omisiune deliberata a unui tert. 

� Daca si in masura in care valoarea prejudiciului depaseste limita mentionata mai sus, 

transportatorul este, de asemenea, raspunzator, cu exceptia cazului in care dovedeste ca 

incidentul care a cauzat prejudiciul nu s-a produs din vina sa sau ca urmare a neglijentei sale. 

Asigurarea turistilor in cazul insolvabilitatii sau falimentului  

agentiei de turism 

In Monitorul Oficial nr. 273 din 14 aprilie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 562/2014 al ministrului Economiei, Departamentul 

pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism 

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului turismului 

nr. 235/2001 privind asigurarea turistilor in cazul insolvabilitatii 

sau falimentului agentiei de turism. 

Principalele prevederi 

� In contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice incheiat intre agentiile de 

turism si turisti, indiferent de modul de prezentare a acestuia – catalog, pliant sau alt inscris, 

este obligatoriu sa se consemneze faptul ca turistul este asigurat pentru insolvabilitatea ori 

falimentul agentiei de turism de la care achizitioneaza pachetul de servicii turistice, iar in cazul 

in care pachetul este contractat printr-o agentie de turism detailista sa se consemneze ca 

turistul este asigurat si pentru insolvabilitatea sau falimentul agentiei de turism touroperatoare 

in contul careia este vandut pachetul de servicii turistice, precum si conditiile si termenele in 

care turistul poate solicita plata despagubirilor. 

� Politele de asigurare incheiate inainte de data intrarii in vigoare a prezentului ordin sunt 

valabile pe intreaga perioada de asigurare pentru care au fost incheiate, inscrisa in cuprinsul 

acestora. 

� In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin, agentiile de turism sunt 

obligate sa transmita Autoritatii Nationale pentru Turism copia politei valabile de asigurare 

privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de catre turist, in cazul 

insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism. 
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 Calculul marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul 

In Monitorul Oficial nr. 279 din 16 aprilie 2014 a fost publicata 

Norma nr. 5/2014 a Autoritatii de Supraveghere Financiara 

pentru completarea unor acte normative privind calculul marjei 

de solvabilitate de care dispune asiguratorul/reasiguratorul, al 

marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta. 

Principalele prevederi 

� Autoritatea de Supraveghere Financiara poate diminua reducerea, pe baza reasigurarii, a 

marjei de solvabilitate minime, in cazul in care: 

• continutul sau calitatea contractelor de reasigurare s-a modificat semnificativ incepand 

cu ultimul exercitiu financiar; 

• contractele de reasigurare nu prevad niciun transfer de risc; 

• contractele de reasigurare prevad un transfer de risc nesemnificativ. 

� Un transfer de risc este nesemnificativ daca valoarea asteptata a pierderilor nete ale 

reasiguratorului aferente contractului de reasigurare respectiv, actualizate la valoarea 

prezenta, este mai mica decat 1% din volumul primelor de reasigurare actualizate la valoarea 

prezenta. 

Gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile pentru 

obiectivul „Cooperare teritoriala europeana“ 

In Monitorul Oficial nr. 273 din 14 aprilie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 45/2014 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“. 

Principalele prevederi 

� Pentru programe, partenerii de proiect/beneficiarii din Romania prevazuti la art. 9 alin. (4) 

au obligatia de a vira, in lei, sumele primite in euro reprezentand contravaloarea fondurilor 

externe nerambursabile, cheltuite initial din bugetele proprii, in vederea finalizarii 

proiectelor, in conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate cheltuielile. 

� Autoritatea nationala a programului este autorizata sa prevada in bugetul propriu al 

Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice sumele necesare platilor catre 

Autoritatea de management ca urmare a depasirii sumelor alocate in euro la nivel de axa 

prioritara din fonduri externe nerambursabile si cofinantare publica, in conditiile agreate cu 

statul partener in program. 

� Limitele admise pentru depasirea sumelor alocate in euro din fondurile externe 

nerambursabile pentru programe se stabilesc in normeje metodologice de aplicare a 

prezentei legi. 
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In Monitorul Oficial nr. 288 din 18 aprilie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 17/2014 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 

115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea 

Guvernului, prin MFP,de a scoate la licitatie certificatele de emisii 

de gaze cu efect de sera atribuite Romanieila nivelul UE. 

 

Principalele prevederi 

� Contravaloarea in lei a sumelor obtinute in urma scoaterii la licitatie prin platforma comuna a 

certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, in conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) 

din H.G. nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de 

gaze cu efect de sera, cu modificarile si completarile ulterioare, se repartizeaza dupa cum 

urmeaza: 

• 70% din suma bruta se vireaza de catre gestionarul contului, in termen de 5 zile 

lucratoare de la data schimbului valutar, Ministerului Transporturilor; 

• 30% din suma bruta se vireaza de catre gestionarul contului, in termen de 5 zile 

lucratoare de la data schimbului valutar, Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice. 

 Stabilirea cadrului institutional pentru scoaterea la licitatie a 

certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera 

Infiintarea sistemului privind protectia indicatiilor geografice 

ale bauturilor spirtoase 

In Monitorul Oficial nr. 283 din 17 aprilie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 276/2014 pentru infiintarea sistemului privind protectia 

indicatiilor geografice ale bauturilor spirtoase. 

Principalele prevederi 

� Prevederile prezentei hotarari se aplica bauturilor spirtoase, prevazute in anexa I la Tratatul 

privind functionarea Uniunii Europene si in anexa II la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al 

Parlamentului European si al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, 

prezentarea, etichetarea si protectia indicatiilor geografice ale bauturilor spirtoase si de 

abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.576/1989 al Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene, seria L, nr. 39 din 13 februarie 2008. 

Verificarea cererii de inregistrare si a conformitatii cu specificatiile din dosarul tehnic 

� Realitatea datelor cuprinse in cererea de inregistrare si in dosarul tehnic se verifica si se 

certifica de catre organisme de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare, in 

conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 110/2008. 

� Organismele de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare trebuie sa fie in 

conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 110/2008. 

� Costurile aferente verificarii si certificarii realitatii datelor cuprinse in cererea de inregistrare 

si in dosarul tehnic, precum si cele aferente controlului respectarii dosarului tehnic sunt 

suportate de operatorii care fac obiectul controlului respectiv. 

� Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este autoritatea competenta cu atributii in 

verificarea documentatiei pentru inregistrarea si protectia indicatiei geografice a bauturilor 

spirtoase. 
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Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala  

a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 275 din 15 aprilie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 490/2014 al MDRAP pentru modificarea punctului 5 al 

articolului 11 din anexa la Ordinul nr. 287/2008 privind aprobarea 

Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea 

si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul 

Programului operational regional 2007-2013. 

 

Principalele prevederi 

� Pentru a fi eligibil, trebuie ca durata de implementare a proiectului sa nu depaseasca data de 31 

decembrie 2015. 

Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor 

In Monitorul Oficial nr. 275 din 15 aprilie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 491/2014 al MDRAP pentru modificarea literei e) a art. 9 

din anexa la Ordinul nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de 

ajutor de minimis pentru sprijinirea microintreprinderilor pentru 

domeniul major de interventie „Sprijinirea dezvoltarii microintre-

prinderilor” din cadrul Programului operational regional 2007-2013. 

Principalele prevederi 

� Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie sa indeplineasca, printre altele, si conditia ca durata de 

implementare a proiectului sa nu depaseasca data de 31 decembrie 2015. 

Au fost aprobate Standardele de evaluare — ANEVAR obligatorii 

pentru desfasurarea activitatii de evaluare 

In Monitorul Oficial nr. 275 din 15 aprilie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 3/2014 a Asociatiei Nationale a Evaluatorilor 

Autorizati din Romania privind aprobarea „Standardelor de 

evaluare — ANEVAR” obligatorii pentru desfasurarea activitatii de 

evaluare. 

Principalele prevederi 

� „Standardele de evaluare — ANEVAR” includ integral Standardele internationale de 

evaluare IVS (International Valuation Standards) in vigoare. 

� Orice trimitere din legislatia in vigoare la Standardele internationale de evaluare se 

considera trimitere la „Standardele de evaluare —ANEVAR” aprobate prin prezenta hotarare. 

� Hotararea Conferintei nationale a Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din 

Romania nr. 3/2013 privind aprobarea standardelor de evaluare obligatorii pentru 

desfasurarea activitatii de evaluare, publicata inMonitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 

261 din 9 mai 2013, se abroga la data de 1 iulie 2014. 
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A fost aprobat Regulamentul de organizare a Consiliului director al 

Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati 

In Monitorul Oficial nr. 275 din 15 aprilie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 4/2014 a Asociatiei Nationale a Evaluatorilor 

Autorizati din Romania pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare si functionare a Consiliului director al Asociatiei 

Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania. 

Principalele prevederi 

� Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor 

Autorizati din Romania, denumita in continuare Asociatia, care indeplineste obiectivele 

Asociatiei si asigura punerea in executare a hotararilor Conferintei nationale a Asociatiei, 

denumita in continuare Conferinta nationala. 

Atributiile Consiliului 

� Atributiile Consiliului sunt prevazute la art. 8 alin. (8) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2011 

privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 

99/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta 

Guvernului nr. 24/2011. 

� Consiliul exercita orice alte atributii stabilite de Ordonanta Guvernului nr 24/2011, de 

Regulamentul de organizare si functionare a Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati 

din Romania, aprobat prinHotararea Guvernului nr. 353/2012, denumit in continuare 

Regulamentul de organizare si functionare a Asociatiei, sau de Conferinta nationala. 

� Pentru indeplinirea obiectivelor Asociatiei, Consiliul exercita toate actele necesare, cu 

respectarea prevederilor legale in vigoare. 

A fost aprobat Regulamentul Comisiei de etica si disciplina a Asociatiei 

Nationale a Evaluatorilor Autorizati 

In Monitorul Oficial nr. 284 din 17 aprilie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 5/2014 a Asociatiei Nationale a Evaluatorilor 

Autorizati din Romania pentru aprobarea Regulamentului Comisiei 

de etica si disciplina a Asociatiei Nationale a Evaluatorilor 

Autorizati din Romania. 

Principalele prevederi 
� Evaluatorii autorizati raspund disciplinar in cazul savarsirii unor abateri disciplinare. 

� Abaterea disciplinara consta intr-o actiune sau inactiune in legatura cu activitatea de 

evaluare, savarsita cu vinovatie, prin care prevederile Ordonantei Guvernului nr. 24/2011 

privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 

99/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta, 

Regulamentul de organizare si functionare a Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati 

din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 353/2012, denumit in 

continuareRegulament de organizare si functionare, standardele de evaluare, Codul de etica 

al profesiei de evaluator autorizat, aprobat prin Hotararea Conferintei nationale a Uniunii 

Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania nr. 1/2012, denumit in continuare Codul de 

etica, sau alte dispozitii date de catre organele de conducere ale Asociatiei Nationale a 

Evaluatorilor Autorizati din Romania sunt incalcate de catre evaluatorul autorizat. 
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Parlamentul Romaniei a numit in functie un nou Avocat al Poporului 

In Monitorul Oficial nr. 277 din 15 aprilie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 17/2014 a Parlamentului Romaniei pentru numirea 

in functie a Avocatului Poporului. 

Principalele prevederi 

� In temeiul prevederilor art. 58 din Constitutia Romaniei, republicata, si ale art. 6 si 7 din Legea 

nr. 35/1997privind organizarea si functionarea institutiei Avocatului Poporului, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, Parlamentul Romaniei adopta prezenta hotarare. 

� Domnul Victor Ciorbea se numeste in functia de Avocat al Poporului, pe o durata de 5 ani. 

 

Legea privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul 

Poporului a fost republicata 

In Monitorul Oficial nr. 277 din 15 aprilie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei 

Avocatul Poporului. 

Principalele prevederi 
� Institutia Avocatul Poporului are drept scop apararea drepturilor si libertatilor persoanelor 

fizice in raporturile acestora cu autoritatile publice. 

� Sediul institutiei Avocatul Poporului este in municipiul Bucuresti. 

� Institutia Avocatul Poporului este autoritate publica autonoma si independenta fata de orice 

alta autoritate publica, in conditiile legii. 

� In exercitarea atributiilor sale, Avocatul Poporului nu se substituie autoritatilor publice. 

� Avocatul Poporului nu poate fi supus niciunui mandat imperativ sau reprezentativ. Nimeni nu 

il poate obliga pe Avocatul Poporului sa se supuna instructiunilor sau dispozitiilor sale. 

� Activitatea Avocatului Poporului, a adjunctilor sai si a salariatilor care lucreaza sub 

autoritatea acestora are caracter public. 

� La cererea persoanelor lezate in drepturile si libertatile lor sau datorita unor motive 

intemeiate, Avocatul Poporului poate decide asupra caracterului confidential al activitatii 

sale. 

� Autoritatile publice sunt obligate sa comunice sau, dupa caz, sa puna la dispozitia institutiei 

Avocatul Poporului, in conditiile legii, informatiile, documentele sau actele pe care le detin in 

legatura cu petitiile care au fost adresate institutiei Avocatul Poporului, acordandu-i sprijin 

pentru exercitarea atributiilor sale. 

� Avocatul Poporului prezinta, in sedinta comuna a celor doua Camere ale Parlamentului, 

rapoarte, anual sau la cererea acestora. Rapoartele trebuie sa cuprinda informatii cu privire 

la activitatea institutiei Avocatul Poporului. Ele pot contine recomandari privind modificarea 

legislatiei sau masuri de alta natura pentru ocrotirea drepturilor si libertatilor persoanelor 

fizice. 

� Raportul anual vizeaza activitatea institutiei pe un an calendaristic si se inainteaza 

Parlamentului pana la data de 1 februarie a anului urmator, in vederea dezbaterii acestuia in 

sedinta comuna a celor doua Camere. Raportul anual se da publicitatii. 
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Organizarea curtilor de arbitraj de pe langa Camerele Notarilor Publici 

din Romania 

In Monitorul Oficial nr. 277 din 15 aprilie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 16/2014 a Uniunii Nationale a Notarilor Publici din 

Romania pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

organizarea si functionarea curtilor de arbitraj de pe langa 

Camerele Notarilor Publici din Romania. 

Principalele prevederi 

� Pe langa Camerele Notarilor Publici, denumite in continuare Camere, se pot constitui si 

functiona curti de arbitraj, in conformitate cu art. 48 din Legea notarilor publici si a activitatii 

notariale nr. 36/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

� Curtea de arbitraj este o institutie permanenta de arbitraj, neguvernamentala, fara 

personalitate juridica, independenta in exercitarea atributiilor ce ii revin, care functioneaza pe 

langa Camera si care isi desfasoara activitatea in conditiile legii. 

� Curtea de arbitraj poate solutiona numai litigii izvorate din actele si procedurile notariale. 

� Regulamentul de organizare si functionare al Curtii de arbitraj, precum si organele de 

conducere ale acesteia se aproba de Camere, pe baza prezentului regulament-cadru, aprobat 

de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, denumit in continuare Consiliul 

Uniunii. 

� Activitatea curtilor de arbitraj de pe langa Camere se desfasoara conform prevederilor Legii 

nr. 36/1995,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului de 

aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul 

ministrului justitiei nr. 2.333/C/2013, ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de 

procedura civila, ale prezentului regulament-cadru si ale regulilor de procedura arbitrata din 

Regulamentul de organizare si functionare de la nivelul fiecarei Camere, stabilit pe baza 

prezentului regulament-cadru aprobat de Consiliul Uniunii. 

Intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale 

institutiilor publice 

In Monitorul Oficial nr. 276 din 15 aprilie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 556/2014 al ministrului Finantelor Publice pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si 

depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, 

precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2014. 

Principalele prevederi 
� Situatiile financiare care se intocmesc de institutiile publice la finele trimestrelor I, II si III in 

anul 2014 se compun din: bilant, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de 

trezorerie, conturi de executie bugetara si anexe la situatiile financiare, care includ politici 

contabile si note explicative. 
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In Monitorul Oficial nr. 281 din 16 aprilie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 456/2014 al ministrului Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice pentru aprobarea procedurilor de control al 

statului la autoritatile administratiei publice locale/judetene 

privind respectarea prevederilor legale la emiterea certificatelor de 

urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare. 

Principalele prevederi 

� Prezenta procedura stabileste exercitarea unitara a controlului de stat privind verificarea 

modului in care sunt respectate reglementarile legale referitoare la emiterea certificatelor de 

urbanism. 

Domeniul de aplicare 

� Prezenta procedura se aplica de catre Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C., prin 

personalul cu atributii de control, in vederea verificarii la autoritatile administratiei publice 

locale/judetene emitente ale certificatului de urbanism a modului in care sunt respectate 

cerintele specifice prevazute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 

constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare 

Legea nr. 50/1991, si de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executarii lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii 

regionale si locuintei nr. 839/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in 

continuare Norme metodologice, precum si de Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare 

Legea nr. 350/2001. 

Procedura de control 

� Controlul statului privind respectarea prevederilor legale la emiterea certificatului de 

urbanism se realizeaza de catre Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C. in temeiul 

dispozitiilor art. 29 din Legea nr. 50/1991. 

Controlul statului la autoritatile administratiei publice privind 

respectarea prevederilor legale la emiterea certificatelor de urbanism 

Ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii 

In Monitorul Oficial nr. 279 din 16 aprilie 2014 a fost publicata 

Circulara nr. 13/2014 a BNR privind ratele dobanzilor platite la 

rezervele minime obligatorii constituite in lei si in dolari SUA 

incepand cu perioada de aplicare 24 martie–23 aprilie 2014. 

Principalele prevederi 

� Incepand cu perioada de aplicare 24 martie–23 aprilie 2014 rata dobanzii platita la rezervele 

minime obligatorii constituite in lei este de 0,47% pe an, iar rata dobanzii platita la rezervele 

minime obligatorii constituite in dolari SUA este de 0,18% pe an. 
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Care sunt institutiile de credit participante la Fondul de garantare a 

depozitelor in sistemul bancar 

In Monitorul Oficial nr. 286 din 17 aprilie 2014 a fost publicat 

Comunicatul nr. 1/2014 al Fondului de Garantare a Depozitelor in 

Sistemul Bancar privind lista institutiilor de credit participante la 

Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar. 

Principalele prevederi 

� Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar aduce la cunostinta lista institutiilor de 

credit care participa la Fond in conditiile si limitele prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 

39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul 

bancar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Nr.crt Denumirea institutiei de credit 

 I.Banci — persoane juridice romane 

1. ALPHA BANK ROMANIA —S.A. 

2. BANCA ROMANA DE CREDITE SI INVESTITII — S.A. 

3. BANCA COMERCIALA CARPATICA — S.A. 

4. BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA—S.A. 

5. BANCA COMERCIALA FEROVIARA — S.A. 

6. BANCA COMERCIALA ROMANA — S.A. 

7. Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK — S.A 

8. Bancpost — S.A. 

9. BANK LEUMI ROMANIA— SA 

10. BANCA MILLENNIUM — S.A. 

11. BCR BANCA PENTRU LOCUINTE — S.A. 

12. BANCA ROMANEASCA — S.A. — membra a Grupului National Bank of Greece 

13. BANCA TRANSILVANIA — S.A. 

14. BRD — Groupe Société Générale — S.A. 

15. CEC BANK —SA 

16. CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) — SA 

17. CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA — S.A. 

18. GARANTI BANK — S.A. 

19. LIBRA INTERNET BANK — S.A. 

20. MARFIN BANK (ROMANIA) — S.A. 

21. Nextebank — S.A. 

22. OTP BANK ROMANIA — S.A. 

23. PIRAEUS BANK ROMANIA— S.A. 

24. PORSCHE BANK ROMANIA — S.A. 

25. ProCredit Bank — S.A. 

26. RAIFFEISEN BANK — S.A. 

27. Raiffeisen Banca pentru Locuinte — S.A. 

28. ROMANIAN INTERNATIONAL BANK — S.A. 

29. UNICREDIT TIRIAC BANK — S.A. 

30. VOLKSBANK ROMANIA—S.A. 

 II. Cooperative de credit — case centrale 

1. BANCA CENTRALA COOPERATISTA CREDITCOOP 
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Functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia 

Drepturilor Copilului si Adoptie 

In Monitorul Oficial nr. 289 din 18 aprilie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 299/2014 privind organizarea si functionarea Autoritatii 

Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie. 

Principalele prevederi 

� Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie, denumita in 

continuare Autoritatea, se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei 

publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei 

Sociale si Persoanelor Varstnice, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Magheru nr. 7, sectorul 1. 

� Autoritatea este finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, 

Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice. 

� Autoritatea indeplineste functiile prevazute la art. 5 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei 

publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative. 

� In exercitarea functiilor sale Autoritatea indeplineste, pe langa atributiile prevazute la art. 5 alin. 

(7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2014, urmatoarele atributii specifice in 

domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului: 

• elaboreaza proiecte de acte normative in domeniul protectiei si promovarii drepturilor 

copilului; 

• urmareste si asigura aplicarea unitara a legislatiei in domeniul protectiei si promovarii 

drepturilor copilului; 

• identifica nevoile de formare a personalului implicat in protectia si promovarea 

drepturilor copilului si colaboreaza cu institutii publice, private, alte organizatii la 

fundamentarea si elaborarea de programe care sa raspunda acestor nevoi; 

• organizeaza evidenta la nivel national a tuturor asociatiilor, fundatiilor si federatiilor 

care activeaza in domeniul sau de activitate, precum si a serviciilor prestate de acestea; 

propune Guvernului recunoasterea acestora ca fiind de utilitate publica, in conditiile 

legii; 

• ia masurile necesare sau, dupa caz, propune autoritatilor ori institutiilor competente 

luarea masurilor necesare pentru prevenirea ori, dupa caz, inlaturarea efectelor 

oricaror acte ori fapte care incalca principiile si normele tratatelor internationale in 

domeniul drepturilor copilului, la care Romania este parte; 

• initiaza, negociaza si incheie, cu aprobarea ministrului muncii, familiei, protectiei sociale 

si persoanelor varstnice si prin imputernicirea Guvernului, documente de cooperare 

internationala in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului; 

• in domeniul prevenirii separarii copilului de parinti si al protectiei speciale a copilului 

separat temporar sau definitiv de parinti, elaboreaza si propune ministrului muncii, 

familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, spre aprobare, criteriile, standardele 

minime si indicatorii care stau la baza acreditarii furnizorilor si a serviciilor de prevenire a 

separarii copilului de parinti si de protectie speciala a copilului separat temporar sau 

definitiv de parinti; 

• elaboreaza norme si metodologii in domeniul adoptiei; 

• urmareste si asigura aplicarea unitara a legislatiei in domeniul adoptiei. 
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In Monitorul Oficial nr. 286 din 17 aprilie 2014 a fost publicata 

H.G. nr. 285/2014 pentru modificarea si completarea Hotararii 

Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea 

Ministerului Educatiei Nationale. 

Principalele prevederi 

� Ministrul educatiei nationale poate delega calitatea de ordonator principal de credite, pentru 

domeniul pentru care a fost investit, ministrului delegat pentru invatamant superior, cercetare 

stiintifica si dezvoltare tehnologica, secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarului 

general, secretarilor generali adjuncti sau altor persoane imputernicite in acest scop. 

Au fost aprobate planurile-cadru pentru  

invatamantul profesional special 

In Monitorul Oficial nr. 286 din 17 aprilie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 3218/2014 al MEN privind aprobarea planurilor-cadru 

de invatamant pentru invatamantul profesional special si a notei de 

fundamentare privind elaborarea acestora. 

Principalele prevederi 

� Planurile-cadru de invatamant pentru invatamantul profesional special pentru clasele a IX-

a, a X-a, a XI-a si a XII-a reprezinta o componenta a Curriculumului national, care reflecta 

parcursul de invatare oferit elevilor cu cerinte educationale speciale pe durata 

invatamantului profesional. 

� Elaborarea planurilor-cadru de invatamant pentru invatamantul profesional special s-a 

realizat in acord cu urmatoarele prevederi: 

• obiectivele actuale ale reformei invatamantului din Romania vizand finalitatile si 

structura invatamantului preuniversitar destinat elevilor cu cerinte educationale 

speciale, in conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011 , cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

• Strategia nationala pentru ocuparea fortei de munca 2014—2020, aprobata prin 

Hotararea Guvernului nr. 1.071/2013, care prevede masuri pentru a combate somajul 

in randul tinerilor, precum si obiective si directii de actiune specifice pentru 

persoanele cu dizabilitati; 

• Programul national de reforma, care contine masuri de actiune pentru ocuparea 

fortei de munca si pentru formare profesionala de calitate; 

• Hotararea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului national al 

calificarilor. 

� Proiectarea parcursului de formare a elevilor cu cerinte educationale speciale prin 

invatamantul profesional special are ca sistem de referinta invatamantul profesional de 

masa, cu durata de 3 ani, atat din punctul de vedere al curriculumului propus, cat si din 

punctul de vedere al certificarii finale. 

� Planurile-cadru de invatamant pentru invatamantul profesional special au fost elaborate in 

vederea realizarii continuitatii cu nivelurile anterioare de studiu, prin punerea accentului pe 

dezvoltarea competentelor-cheie fundamentate in invatamantul primar si gimnazial special. 

HG privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale 

a suferit modificari 
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In Monitorul Oficial nr. 287 din 18 aprilie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 546/2002 privind gratierea si procedura acordarii 

gratierii. 

Principalele prevederi 

� Gratierea este masura de clementa ce consta in inlaturarea, in total sau in parte, a executarii 

pedepsei aplicate de instanta ori in comutarea acesteia in una mai usoara. 

� Gratierea poate fi acordata individual, prin decret al Presedintelui Romaniei, potrivit art. 94 lit. 

d) dinConstitutia Romaniei, republicata, sau colectiv, de catre Parlament, prin lege organica, 

conform prevederilorart. 73 alin. (3) lit. i) din Constitutia Romaniei, republicata. 

Gratierea individuala 

� Gratierea individuala se acorda la cerere sau din oficiu, numai dupa ramanerea definitiva a 

hotararii de condamnare. 

� Decretul de gratiere individuala nu poate fi revocat. 

� Cererea de gratiere individuala, impreuna cu actele anexate, se adreseaza Presedintelui 

Romaniei si poate fi facuta de: 

• persoana fizica condamnata, aparatorul ori reprezentantul legal al acesteia; 

• sotul persoanei fizice condamnate, ascendentii, descendentii, fratii, surorile ori copiii 

acestora, precum si de aceleasi rude ale sotului persoanei condamnate; 

• reprezentantul legal sau avocatul persoanei juridice condamnate. 

� Cererea de gratiere contine in mod obligatoriu datele de identificare a persoanei condamnate 

si pedeapsa pentru care se solicita gratierea. 

� La cererea de gratiere formulata in cazul persoanei fizice se anexeaza, in copie legalizata, 

hotararea definitiva de condamnare, certificatul de cazier judiciar si, dupa caz, acte de stare 

civila, certificate medicale, rapoarte de ancheta sociala si alte acte pe care solicitantul le 

considera necesare in sustinerea cererii sale. 

� La cererea de gratiere formulata in cazul persoanei juridice se anexeaza, in copie legalizata, 

hotararea definitiva de condamnare, adeverinta emisa de organul care a autorizat infiintarea 

persoanei juridice sau care a inregistrat persoana juridica, din care sa rezulte antecedentele 

penale ale acesteia, precum si alte acte pe care solicitantul le considera necesare in sustinerea 

cererii sale. 

� In vederea exercitarii prerogativei de gratiere, Presedintele Romaniei poate solicita, atunci 

cand socoteste necesar, avize consultative de la Ministerul Justitiei, care este obligat sa le 

inainteze in termen de 30 de zile de la data solicitarii. 

� De asemenea, atunci cand considera necesar, Presedintele Romaniei poate solicita informatii 

cu privire la persoana fizica organelor administratiei publice locale, conducatorului locului de 

detentie, organelor judecatoresti si ale parchetelor, organelor de politie si altor institutii 

publice, precum si comandantului unitatii, pentru condamnatii militari. 

� In cazul cererilor de gratiere formulate pentru persoana juridica, Presedintele Romaniei poate 

solicita, atunci cand socoteste necesar, informatii de la registrul comertului, de la autoritatile 

cu atributii de control in domeniul fiscal si vamal, de la organul care a autorizat infiintarea 

persoanei juridice sau care a inregistrat persoana juridica, de la organele administratiei publice 

locale, precum si de la orice alta institutie publica. 

Legea privind gratierea si procedura acordarii gratierii  

a fost republicata 
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In Monitorul Oficial nr. 288 din 18 aprilie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor. 

Principalele prevederi 

� Prezenta lege reglementeaza asigurarea protectiei si asistentei martorilor a caror viata, 

integritate corporala sau libertate este amenintata ca urmare a detinerii de catre acestia a unor 

informatii ori date cu privire la savarsirea unor infractiuni grave, pe care le-au furnizat sau au 

fost de acord sa le furnizeze organelor judiciare si care au un rol determinant in descoperirea 

infractorilor si in solutionarea unor cauze. 

� Martorul este persoana care se afla in una dintre urmatoarele situatii: 

• are calitatea de martor, potrivit Codului de procedura penala, si prin declaratiile sale 

furnizeaza informatii si date cu caracter determinant in aflarea adevarului cu privire la 

infractiuni grave sau care contribuie la prevenirea producerii ori la recuperarea unor 

prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin savarsirea unor astfel de infractiuni; 

• fara a avea o calitate procesuala in cauza, prin informatii si date cu caracter 

determinant contribuie la aflarea adevarului in cauze privind infractiuni grave sau la 

prevenirea producerii unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin savarsirea 

unor astfel de infractiuni ori la recuperarea acestora; in aceasta categorie este inclusa si 

persoana care are calitatea de inculpat intr-o alta cauza; 

• se afla in cursul executarii unei pedepse privative de libertate si, prin informatiile si 

datele cu caracter determinant pe care le furnizeaza, contribuie la aflarea adevarului in 

cauze privind infractiuni grave sau la prevenirea producerii ori la recuperarea unor 

prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin savarsirea unor astfel de infractiuni; 

� Starea de pericol este situatia in care se afla martorul, in sensul prevazut la lit. a), membrii 

familiei sale ori persoanele apropiate acestuia, a caror viata, integritate corporala sau libertate 

este amenintata, ca urmare a informatiilor si datelor furnizate ori pe care a fost de acord sa le 

furnizeze organelor judiciare sau a declaratiilor sale; 

� Martorul protejat este martorul, membrii familiei sale si persoanele apropiate acestuia incluse 

in Programul de protectie a martorilor, conform prevederilor prezentei legi; 

� Membrii de familie ai martorului protejat sunt sotul sau sotia, parintii si copiii acestuia; 

� Persoana apropiata martorului protejat este persoana de care respectivul martor este legat 

prin puternice legaturi afective; 

� Programul de protectie a martorilor reprezinta activitatile specifice desfasurate de Oficiul 

National pentru Protectia Martorilor prevazut la art. 3, cu sprijinul autoritatilor administratiei 

publice centrale si locale, in scopul apararii vietii, integritatii corporale si sanatatii persoanelor 

care au dobandit calitatea de martori protejati, in conditiile prevazute de prezenta lege; 

� Masurile urgente sunt activitatile specifice temporare care pot fi desfasurate de unitatea de 

politie care cerceteaza cauza sau, dupa caz, de organul care administreaza locul de detinere, de 

indata ce constata starea de pericol la care este expus martorul; 

� Protocolul de protectie reprezinta intelegerea confidentiala intre Oficiul National pentru 

Protectia Martorilor si martorul protejat privind protectia si asistenta care trebuie acordate 

martorului protejat, obligatiile acestora, precum si situatiile in care protectia si asistenta 

inceteaza. 

Legea privind protectia martorilor a fost republicata 
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Principalele prevederi 

� La originea cauzei se afla Cererea nr. 31.912/04 indreptata impotriva Romaniei, prin care un 

resortisant al acestui stat, domnul Petrica Hogea (reclamantul), a sesizat Curtea la 21 mai 2004 

in temeiul art. 34 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor 

fundamentale (Conventia). 

� Reclamantul a invocat o incalcare a dreptului sau la un proces echitabil in masura in care, dupa 

ce a fost achitat in prima instanta si, respectiv, in apel, a fost condamnat penal prin Hotararea 

din 26 februarie 2004 a Curtii de Apel Alba Iulia, fara o noua administrare nemijlocita a 

probelor si fara sa fie ascultat in persoana. 

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

� In prezenta cauza, reclamantul pretinde ca nu a beneficiat de un proces echitabil, avand in 

vedere ca a fost condamnat de instanta de recurs fara sa fie ascultat si fara administrarea 

nemijlocita de probe, desi fusese achitat de instantele de grad inferior pe baza acelorasi probe. 

Acesta invoca art. 6 din Conventie. 

� Curtea considera ca acuzatiile reclamantului trebuie sa fie examinate doar din perspectiva art. 

6 §1 din Conventie. 

Cu privire la admisibilitate 

� Guvernul sustine ca reclamantul si-a pierdut calitatea de victima ca urmare a redeschiderii 

procedurii penale in ianuarie 2007. In cadrul noii judecati, reclamantul ar fi beneficiat de toate 

garantiile procedurale prevazute de art. 6 §1 din Conventie. 

� Reclamantul contesta acest argument. Desi recunoaste ca a fost ascultat de instanta de recurs 

in urma redeschiderii procedurii, acesta se considera inca victima din cauza ca instanta 

respectiva, care l-a condamnat pentru prima data, nu a examinat nemijlocit probele. 

� Curtea considera ca exceptia respectiva este strans legata de fondul capatului de cerere 

formulat de reclamant in temeiul art. 6 din Conventie, deoarece aprecierea calitatii de victima 

tine in mare masura de incadrarea juridica a celei de a doua proceduri ca procedura distincta 

sau ca parte din aceeasi actiune penala [a se vedea, in acest sens, Sakhnovski impotriva Rusiei 

(MC), nr. 21.272/03, pct. 40 si urmatoarele, 2 noiembrie 2010, si Flueras, citata anterior, pct. 

36]. Prin urmare, este necesar ca exceptia sa fie unita cu fondul cauzei. 

� Curtea, in unanimitate, a unit cu fondul exceptia preliminara ridicata de Guvern cu privire la 

calitatea de victima a reclamantului si a respins-o; a declarat cererea admisibila si a hotarat ca a 

fost incalcat art. 6 §1 din Conventie. 

� Curtea a hotarat ca statul parat trebuie sa ii 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 ca, de la expirarea termenului mentionat si pana la efectuarea platii, aceasta suma 

trebuie majorata cu o dobanda simpla, la o rata egala cu rata dobanzii facilitatii de imprumut 

marginal practicata de Banca Centrala Europeana, aplicabila pe parcursul acestei perioade si 

majorata cu 3 puncte procentuale. 

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

cerere. 

In Monitorul Oficial nr. 284 din 17 aprilie 2014 a fost publicata 

Hotararea din 29 octombrie 2013 a Curtii Europene a Drepturilor 

Omului - Sectia a Treia in Cauza Hogea impotriva Romaniei. 

Romania a fost condamnata la CEDO in cauza Hogea pe taramul  

art. 6 din Conventie 
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Principalele prevederi 

� Prin Sentinta civila nr. 1.329 din 20 iunie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 638/3/2013, Sentinta 

civila nr. 1.240 din 14 iunie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 76.787/3/2011 si Incheierea din 19 

septembrie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 29.875/3/2012, Tribunalul Bucuresti – Sectia a V-a 

civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 

din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura 

sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in 

Romania. 

� Exceptia a fost ridicata de Eyal Munteanu, Magda Munteanu Tamar, Florica Seceleanu si Paul 

Goldenberg in cauze avand ca obiect solutionarea unor cereri formulate in baza Legii nr. 

10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 

1945–22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca dosarele aflate pe 

rolul instantelor de judecata trebuie solutionate conform reglementarilor de drept material in 

vigoare la momentul nasterii raportului juridic.  

� De asemenea, se apreciaza ca, tinand seama de termenele foarte lungi in care procedura 

judiciara ar urma sa fie suspendata in temeiul art. 4 raportat la art. 33 alin. (1) si (2) din Legea 

nr. 165/2013, norma criticata nesocoteste dreptul la solutionarea cauzei intr-un termen 

rezonabil, cu consecinte directe in sensul afectarii dreptului de proprietate.  

� Aceste termene incep sa curga de la data de 1 ianuarie 2014, termene care, in raport cu 

dispozitiile art. 4 din Legea 165/2013, s-ar aplica si cererilor de chemare in judecata aflate in 

curs de solutionare pe rolul instantelor, legea nefacand o referire expresa la faptul ca litigiilor 

aflate in procedura judiciara, introduse inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 165/2013, le 

sunt aplicabile doar masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau 

echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist din Romania, iar 

nu si dispozitiile relative la procedura administrativa, prevazute de art. 33, 34 si 35 din Legea 

nr. 165/2013, referitoare la pronuntarea deciziilor de admitere sau respingere a cererilor 

formulate in temeiul Legii nr. 10/2001. 

� Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate ridicata de Eyal 

Munteanu si Magda Munteanu Tamar in Dosarul nr. 638/3/2013, Florica Seceleanu (decedata) 

in Dosarul nr. 76.787/3/2011 si Paul Goldenberg in Dosarul nr. 29.875/3/2013 ale Tribunalului 

Bucuresti – Sectia a V-a civila si a constatat ca dispozitiile art. 4 teza a doua din Legea nr. 

165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin 

echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania 

sunt constitutionale in masura in care termenele prevazute la art. 33 din aceeasi lege nu se 

aplica si cauzelor in materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instantelor la 

data intrarii in vigoare a legii. 

In Monitorul Oficial nr. 281 din 16 aprilie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 88 din 27 februarie 2014 a Curtii Constitutionale 

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 

4 teza a doua raportate la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 

privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in 

natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in 

perioada regimului comunist in Romania. 

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a Legii privind finalizarea 

procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv 
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Problema de drept care a generat practica neunitara 

� Prin recursurile in interesul legii promovate de Colegiul de conducere al Curtii de Apel 

Constanta si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a aratat ca nu exista un 

punct de vedere unitar in practica judiciara nationala cu referire la interpretarea si aplicarea 

dispozitiilor art. 5, 201 si 223 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 

287/2009 privind Codul civil si ale art. 6 alin. (4) si art. 2.513din Codul civil, raportat la 

dispozitiile art. 18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, republicat, in ceea 

ce priveste obligatia si posibilitatea instantei de a verifica implinirea termenului de prescriptie 

si de a invoca din oficiu exceptia prescriptiei extinctive, precum in ceea ce priveste posibilitatea 

partii interesate de a invoca aceeasi exceptie, in orice stadiu procesual, in cazul prescriptiilor 

incepute si implinite ori neimplinite la data intrarii in vigoare a Codului civil – 1 octombrie 2011. 

Examen jurisprudential 

� Intr-o prima orientare jurisprudentiala, majoritara, s-a considerat ca prescriptiile extinctive 

incepute anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil si implinite ori cele 

neimplinite la data de 1 octombrie 2011 raman in intregime supuse dispozitiilor legale care le-

au instituit, inclusiv sub regimul invocarii lor, care este dat de dispozitiile art. 18 din Decretul 

nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, republicat (act normativ sub imperiul caruia 

acestea au inceput sa curga), astfel incat si in litigiile introduse dupa data de 1 octombrie 2011 

instantele de judecata pot invoca, din oficiu, exceptia prescriptiei extinctive, ca exceptie de 

fond, peremptorie si absoluta, dupa cum si partile interesate au acest drept, indiferent de 

etapa procesuala a litigiului. 

� Intr-o a doua orientare jurisprudentiala, minoritara, alte instante au considerat ca aceste 

prescriptii raman supuse dispozitiilor legale care le-au instituit, cu exceptia regimului invocarii, 

care intra sub incidenta art. 2.512 si art. 2.513 din Codul civil, texte de lege ce contin norme de 

procedura de imediata aplicare, astfel incat, in litigiile incepute dupa 1 octombrie 2011, 

instanta nu mai este obligata sa cerceteze daca dreptul la actiune sau la executare silita este 

prescris si nici nu mai poate invoca exceptia prescriptiei, in timp ce partea interesata o poate 

face doar in limine litis, in conditiile si cu limitarile prevazute prin cele doua articole ale Codului 

civil anterior mentionate. 

� ICCJ a decis admiterea recursurilor in interesul legii declarate de procurorul general al 

Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si de Colegiul de conducere al Curtii 

de Apel Constanta. 

� Astfel, in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 5,art. 201 si art. 223 din Legea nr. 71/2011 

pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil si ale art. 6 alin. (4), art. 

2.512 si art. 2.513 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, stabileste ca prescriptiile 

extinctive incepute anterior datei de 1 octombrie 2011, implinite ori neimplinite la aceeasi 

data, raman supuse dispozitiilor art. 18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia 

extinctiva, republicat, astfel incat atat instantele de judecata, din oficiu, cat si partile 

interesate pot invoca exceptia prescriptiei extinctive, indiferent de stadiul procesual, chiar in 

litigii incepute dupa 1 octombrie 2011. 

In Monitorul Oficial nr. 283 din 17 aprilie 2014 a fost publicata 

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

sa judece recursul in interesul legii privind interpretarea si 

aplicarea dispozitiilor art. 5,art. 201 si art. 223 din Legea nr. 

71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind 

Codul civil si ale art. 6 alin. (4), art. 2.512 si art. 2.513 din Codul 

civil, raportat la dispozitiileart. 18 din Decretul nr. 167/1958 

privitor la prescriptia extinctiva, republicat. 

RIL admis. Invocarea de catre instante, din oficiu, a exceptiei 

prescriptiei extinctive 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic, 

cu modificarile si completarile ulterioare  

 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  

 

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003, 

precum si a altor acte normative  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 

69/2000  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 5 din Legea nr. 35/2007 privind 

cresterea sigurantei in unitatile de invatamant  

 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea si 

sanctionarea contraventiilor silvice  

 

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

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

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

proprietate publica 

 

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

modificarile si completarile ulterioare, republicata 

 

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

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului 

 

� Propunere legislativã pentru completarea Legii nr. 67/2004 privind alegerea autoritatilor 

administratiei publice locale  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea alin. (1) al art. 35 din Legea nr. 

53/2003 – Codul muncii  
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Identificarea si protejarea informatiilor confidentiale  
 

In Jurnalul Oficial nr. L109 din 2 aprilie 2014 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 372/2014 de modificare 

a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 in ceea ce priveste calcularea anumitor termene, gestionarea 

plangerilor, identificarea si protejarea informatiilor confidentiale. 
 

Regulamentul introduce doua noi capitole in Regulamentul (CE) nr. 794/2004, capitolele Va si Vb, privind 

gestionarea plangerilor si identificarea si protejarea informatiilor confidentiale. Regulamentul intra in vigoare 

in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

 

Noi dispozitii privind impozitarea veniturilor din economii sub forma platilor de dobanzi 

 

In Jurnalul Oficial nr. L111 din 15 aprilie 2014 a fost publicata  Directiva 2014/48/UE din 24 martie 2014 de 

modificare a Directivei 2003/48/CE privind impozitarea veniturilor din economii sub forma platilor de dobanzi. 
 

Directiva introduce o serie de modificari privind: definitia unor termeni (agent economic, sediul conducerii 

efective, beneficiar efectiv, plata unor dobanzi), identificarea si determinarea resedintei beneficiarilor efectivi, 

agentii platitori, comunicarea informatiilor de catre agentul platitor, exceptii la sistemul retinerii la sursa si 

masuri de punere in aplicare. 

 

UE instituie programul „Europa pentru cetateni” 
 

In Jurnalul Oficial nr. L115 din 17 aprilie 2014 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 390/2014 din 14 aprilie 

2014 de instituire a programului „Europa pentru cetateni” pentru perioada 2014-2020. 
 

Programul este instituit pentru perioada 1.01.2014 - 31.12.2020, avand ca obiective generale  contributia la 

intelegerea de catre cetateni a Uniunii, a istoriei si diversitatii acesteia si promovarea cetateniei europene si 

imbunatatirea conditiilor de participare civica si democratica la nivelul Uniunii. 

 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. C102 din 7 aprilie 2014 a fost publicata ultima publicatie CJUE.  

 

 

Jurisprudenta europeana 
 

 

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.  

 
CJUE > Apel pentru depunerea de candidaturi pentru functiile de: Director general al Directiei 

generale de traduceri  si  Director general al Directiei generale personal si finante 

 

Inscriere: Candidaturile trebuie sa fie comunicate CJUE, exclusiv prin e-mail: pentru postul 1: la adresa 

DGT-CURIA@curia.europa.eu, iar pentru postul 2: la adresa DGPF-CURIA@curia.europa.eu, pana la 

data de 15 mai 2014, ora 18.00 (ora Luxemburgului).  
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 
 

 

Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici 

va suferi modificari 

 

Ministerul Justitiei a publicat pe data de 14 aprilie un proiect de ordin al 

ministrului justitiei pentru modificarea alin. (1) al art. 320 din Regulamentul 

de aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, 

aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2333/C/2013. 

Conform referatului de aprobare, UNNPR a prezentat unele dificultati practice aparute cu ocazia 

completarii formulei de certificare a traducerii prevazuta de art. 320 alin. (1) din Regulament, solicitand 

eliminarea din cuprinsul formulei de certificare a traducerii atat a mentiunii privind cuantumul 

onorariului incasat si modalitatea de efectuare a platii, cat si a mentiunii referitoare la obligatia de 

arhivare a cererii de traducere, cu precizarea ca dispozitiile in discutie ar trebui sa fie introduse in 

cuprinsul reglementarilor speciale privind activitatea interpretilor si traducatorilor autorizati. 

Astfel, a rezultat necesitatea emiterii unui ordin in scopul corelarii acestuia cu prevederile actelor 

normative de nivel superior, respectiv de acelasi nivel, ce au ca obiect de reglementare exercitarea 

profesiei de interpret si traducator autorizat, aflate in conexiune cu textul legal vizat de interventia 

legislativa de modificare.  

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

asteptate pe adresa de e-mail: DSC@just.ro, pana la data de 25.04.2014. 

MFP propune noi reglementari pentru aplicarea scutirii 

de impozit a profitului reinvestit 

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe data de 14 aprilie un proiect de 

ordonanta de urgenta pentru modificarea art. 192 din Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal. 

Pentru aplicarea scutirii de impozit a profitului reinvestit, se propun urmatoarele reglementari: 

� se stabilesc categoriile de mijloace fixe pentru care se acorda scutirea, respectiv acestea sunt 

echipamentele tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru); 

� se defineste profitul investit asupra caruia se aplica scutirea ca fiind soldul contului de profit si pierdere, 

respectiv profitul contabil cumulat de la inceputul anului, utilizat in acest scop in anul efectuarii investitiei; 

� se stabilesc reguli de calcul pentru contribuabilii care au obligatia de a plati impozit trimestrial; 

� se stabilesc reguli pentru contribuabilii care in acelasi an fiscal au platit impozit pe veniturile 

microintreprinderilor si devin platitori de impozit pe profit ca urmare a indeplinirii conditiilor prevazute la 

art. 1126 din Codul fiscal;  

� se stabilesc reguli de repartizare si evidenta a rezervelor aferente profitului reinvestit in functie de 

situatia financiara anuala a contribuabililor; 

� se stabilesc reguli pentru echipamentele care se realizeaza pe parcursul mai multor ani consecutivi, 

respectiv pentru investitiile puse in functiune partial in anul fiscal respectiv; 

� instituirea unor norme pentru mentinerea in patrimoniu a echipamentelor tehnologice a caror 

achizitie/productie este finantata din profit. 

 

� 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. 
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Noi modificari privind acordarea tichetelor de masa 

 
 

 
Ministerului Finantelor Publice a publicat pe data de 14 aprilie un proiect de 

hotarare pentru modificarea si completarea H.G. nr. 5/1999 pentru 

aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea 

tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Modificarile si completarile vizeaza urmatoarele:  

� cresterea disciplinei contractuale si sigurantei financiare a sistemului tichetelor de masa si asigurarea 

unui control mai eficient al utilizarii tichetelor de masa 

� implementarea tichetelor de masa pe suport electronic 

� stabilirea valabilitatii tichetelor de masa (1 an calendaristic) precum si a modului de gestionare a 

acestora. 

� pentru aplicarea unitara si echitabila a principiilor stabilite prin Legea nr. 142/1998, a fost stabilita o 

modalitate de calcul prin care se determina numarul de zile pentru care se acorda tichete de masa in 

cazul salariatilor a caror durata zilnica a timpului de munca este mai mare de 8 ore - in regim de tura 

� monitorizarea tichetelor pe suport electronic prin intocmirea de catre angajatori si emitenti a unor 

situatii centralizatoare care sunt prevazute in anexe 

� eliminarea prevederilor care limitau utilizarea tichetelor de masa la un numar de 2 tichete/zi in 

concordanta cu modificarile aduse prin Legea nr. 291/2013 pentru modificarea Legii nr. 142/1998.  

� 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. 

Categorii de consumatori finali scutiti de la aplicarea Legii nr. 220/2008 

Ministerul Economiei a publicat pe data de 17 aprilie un proiect de hotarare 

privind instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor 

categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru 

stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 

regenerabile de energie. 

Art. 8 alin. (8) din Legea nr. 220/2008 prevede exceptarea partiala a industriei energointensive de la contri-

butia aferenta promovarii resurselor regenerabile de energie. Exceptarea se realizeaza diferentiat in functie 

de electro intensitatea operatorilor economici si se aplica numai intreprinderilor care activeaza in 

sectoarele din anexa 3 a Orientarilor privind ajutoarele pentru mediu si energie pentru perioada 2014-2020. 

 

Schema de sprijin are valabilitate de 10 ani si se va aplica ulterior aprobarii acesteia de catre COM. 

 

Criteriile de eligibilitate pentru exceptare vizeaza, printre altele: 

� punerea in aplicare, pe baza auditurilor energetice, a unor masuri de crestere a eficientei energetice; 

� mentinerea locurilor de munca pe durata schemei; 

� incheierea de parteneriate cu institutiile de invatamant pentru cresterea pregatirii profesionale si 

atragerea de personal calificat. 

 

� 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 10 zile de la publicare. 
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Decrete si cereri de reexaminare semnate in perioada 12-18 aprilie 
 

Decrete semnate 

 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 26/2013 

privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 

care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori 

majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind unele masuri referitoare la platile nationale directe 

complementare in sectorul zootehnic; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 97/2013 privind preluarea de catre 

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creantelor bugetare administrate de Agentia 

Nationala de Administrare Fiscala, prin organul fiscal competent, la Societatea Comerciala „UCM” - 

S.A. Resita; 

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

Statelor Unite ale Americii privind schimburile educationale si academice administrate de Comisia 

Fulbright romano-americana semnat la Washington la 22 octombrie 2013; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 privind 

prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri precum si pentru completarea 

anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor 

stupefiante si psihotrope; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitati 

de carburanti, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne si Ministerului 

Apararii Nationale, precum si unor unitati administrativ-teritoriale; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 144/2008 privind exercitarea 

profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, 

precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si 

Asistentilor Medicali din Romania. 

 

Cereri de reexaminare 

Presedintele Romaniei a semnat in data de 17 aprilie cererea de reexaminare asupra Legii privind 

aprobarea O.U.G. nr. 68/2013 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 189/2008 privind 

managementul institutiilor publice de cultura. 

Motivul cererii este urmatorul: 

O.U.G. nr. 68/2013 stabileste, in cuprinsul art. I pct. 3, conditiile pe care o persoana fizica trebuie sa 

le indeplineasca cumulativ pentru a putea indeplini calitatea de manager al institutiilor publice de 

cultura. Printre aceste conditii, la litera f), este prevazuta obligatia instituita in sarcina viitorului 

manager al unei institutii publice de cultura de a „nu detine o functie de conducere la o alta institutie 

din Romania”. Legea de aprobare a O.U.G. nr. 68/2013, prin pct. 2, inlatura aceasta obligatie 

instituita in sarcina viitorului manager. 

Pentru evitarea crearii unui posibil conflict de interese care ar putea exista in situatia in care 

managerul unei institutii publice de cultura ar detine o alta functie de conducere in cadrul unei 

institutii, cu atat mai mult cu cat aceasta functie presupune si gestionarea eficienta a banului public, 

presedintele considera ca inlaturarea conditiei prevazute la art. I pct. 3 lit. f) din O.U.G. nr. 68/2013 

nu este oportuna. 
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