


Pentru ca informatia inseamna putere!  

 
 

Proiectul InfoLEGALis 
 

 

 
 

 

Cuprins 

 

�Acte publicate in Monitorul  

Oficial al Romaniei ............................. 2 

 

� Procesul legislativ la Camera 

Deputatilor si Senat ......................... 19 

 

� Acte publicate in Jurnalul 

Oficial al UE ......................................... 21 

 

� Transparenta decizionala ........ 22 

 

� Detalii contact ................................. 23 

 

 

 

 

 

 
 

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

dovedeste util atat pentru specialisti, cat si pentru absolventii 

facultatilor de drept sau chiar pentru cititorii interesati de 

informatii legislative, actualizate saptamanal. 

InfoLEGALis reprezinta un instrument de lucru in care este 

realizata o selectie a unor elemente de noutate legislativa. 

Contine informatii despre evenimente legislative care se afla 

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

proiect. 

Proiectul se adreseaza nu numai celor care lucreaza in 

domeniul juridic, ci si celor care doresc sa afle noutatile 

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

un specialist. 

Intreaga echipa desfasoara o munca sustinuta pentru a 

publica in timp util noutatile legislative. Orice propuneri sau 

sugestii le asteptam la adresa de contact. 

19 - 25 aprilie 2014 

 

www. infolegal .ro/ in fo legal i s  

Sustinut de: 



 

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

  

2 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

In Monitorul Oficial nr. 290 din 22 aprilie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1494/C/2014 al ministrului Justitiei privind aprobarea 

Regulamentului pentru organizarea si desfasurarea examenului de 

definitivat si a concursului de admitere in functia de notar public. 

Principalele prevederi 

� Institutul Notarial Roman, denumit in continuare INR, organizeaza anual, la solicitarea 

Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, denumit in continuare 

Consiliul Uniunii, examenul de definitivat pentru notarii stagiari care au finalizat 

perioada de stagiu si au obtinut certificatul de absolvire eliberat de INR. 

� Notarii stagiari sustin examenul de definitivat pe posturile vacante de notar public 

existente in ordinul de actualizare mentionat la art. 21 alin. (3) lit. b) din Legea notarilor 

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

ulterioare, in circumscriptia Camerei notarilor publici, denumita in continuare Camera, la 

care au sustinut examenul de dobandire a calitatii de notar stagiar. 

� Presedintele Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, denumit in continuare 

presedintele Uniunii, stabileste data la care se desfasoara examenul de definitivat. 

� Data sustinerii examenului si posturile vacante se comunica de catre presedintele 

Uniunii cu cel putin 45 de zile inainte de aceasta data, in vederea instiintarii candidatilor, 

Camerelor, INR si Ministerului Justitiei, care le afiseaza la sediul lor, la loc vizibil si 

accesibil publicului. In acelasi termen, posturile vacante si data sustinerii examenului se 

publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, precum si pe paginile de internet 

ale INR, Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, denumita in 

continuareUniune, si Ministerului Justitiei. 

� Cu cel putin 15 zile inainte de data examenului, presedintele INR stabileste ora si locul 

desfasurarii acestuia, care sunt comunicate, de catre directorul INR, atat Camerelor, care 

le afiseaza, de indata, la sediul lor si le publica pe pagina de internet, cat si Uniunii si 

Ministerului Justitiei, pentru a fi publicate pe paginile de internet ale acestora. 

� Examenul de definitivat consta in doua probe scrise, respectiv una cu caracter teoretic si 

una cu caracter practic, ambele de tip sinteza, din tematica de examen. 

� Examenul de definitivat se desfasoara la Bucuresti, pe parcursul a doua zile, cu o zi 

pauza intre proba teoretica si cea practica. Durata fiecarei probe este de 3 ore. 

� Pana cel tarziu la data de 1 iunie a fiecarui an calendaristic Consiliul Uniunii, cu 

consultarea unui membru al corpului didactic din invatamantul superior de specialitate si 

cu avizul compartimentului de specialitate din cadrul Ministerul Justitiei, stabileste 

tematica si bibliografia cu caracter teoretic si practic, cu incidenta asupra activitatii 

notariale, din urmatoarele domenii: drept civil, procedura civila, procedura notariala si 

legislatie notariala. La elaborarea tematicii si bibliografiei se are in vedere ca acestea sa 

nu contina trimiteri la aspecte controversate la nivel teoretic si practic. 

� In termen de cel mult 5 zile de la obtinerea avizului compartimentului de specialitate 

din cadrul Ministerului Justitiei, Uniunea transmite fiecarei Camere tematica si 

bibliografia, pe care aceasta le aduce la cunostinta candidatilor prin publicarea, de 

indata, pe pagina proprie de internet, precum si prin afisarea la sediul sau, la loc vizibil si 

accesibil publicului, a informatiilor referitoare la pagina de internet pe care se regasesc 

tematica si bibliografia. 

A fost aprobat Regulamentul pentru organizarea examenului de 

definitivat si a concursului de admitere in functia de notar public 
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 Regulamentul de desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei  

de inspector de integritate a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 295 din 23 aprilie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 2/2014 a Consiliului National de Integritate privind 

modificarea Regulamentului de desfasurare a concursului sau 

examenului pentru ocuparea functiei de inspector de integritate 

in cadrul Agentiei Nationale de Integritate, aprobat prin 

Hotararea Consiliului National de Integritate nr. 3/2008. 

Principalele prevederi 

� Concursul/Examenul se organizeaza si se desfasoara in conformitate cu principiile: 

• accesului liber, in limitele conditiilor prevazute la art. 19 alin. (2) din Legea nr. 

144/2007, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• competitiei deschise; 

• profesionalismului; 

• egalitatii de sanse; 

• transparentei. 

A fost aprobata Metodologia-cadru de organizare si desfasurare a 

examenelor de licenta 

In Monitorul Oficial nr. 303 din 24 aprilie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 183/2014 al ministrului Educatiei Nationale privind 

aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a 

examenelor de licenta/diploma si disertatie. 

Principalele prevederi 

� Programele de studii universitare de licenta organizate in baza Legii nr. 288/2004 privind 

organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, se finalizeaza cu 

examen de licenta pentru ciclul de studii universitare de licenta sau examen de diploma pentru 

invatamantul universitar de licenta din domeniul stiintelor ingineresti, denumit in continuare 

examen de licenta/diploma. 

� Programele de studii universitare organizate in baza Legii invatamantului nr. 84/1995, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru absolventii care au beneficiat de 

prelungire de studii, se finalizeaza: 

• cu examen de licenta/diploma, pentru studiile in invatamantul universitar de lunga 

durata; 

• cu examen de absolvire, pentru studiile in invatamantul universitar de scurta durata. 

� Institutiile de invatamant superior acreditate care organizeaza si desfasoara examene de 

finalizare a studiilor organizate in baza Legii nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, prevad in regulamentul propriu un capitol distinct privind organizarea si 

desfasurarea acestor examene, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 

� In situatiile prevazute de Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolventilor invatamantului 

superior particular de a sustine examenul de finalizare a studiilor la institutii de invatamant 

superior de stat acreditate, sustinerea examenului de licenta/diploma este conditionata de 

promovarea de catre absolventi a unui examen de selectie. 
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  Romania a ratificat Acordul privind schimburile educationale si 

academice administrate de Comisia Fulbright romano-americana 

In Monitorul Oficial nr. 307 din 25 aprilie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 50/2014 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. 

Principalele prevederi 

� Comisia Fulbright romano-americana (denumita in continuare Comisia) va continua sa fie 

recunoscuta drept o organizatie binationala, nonprofit, constituita conform legislatiei romane, 

al carei scop va fi sa continue facilitarea administrarii si coordonarii programelor de schimburi 

educationale finantate de ambele guverne. 

� Scopul Comisiei este de a continua sa sprijine studiile, cercetarea, instruirea si alte activitati 

educationale ale sau pentru cetatenii romani in Statele Unite ale Americii si ale sau pentru 

cetatenii si resortisantii Statelor Unite ale Americii in Romania, precum si vizite si schimburi de 

studenti, stagiari, cercetatori, profesori de scoala, preparatori, cadre universitare, artisti si 

specialisti intre Romania si Statele Unite ale Americii. 

� Comisia va sprijini si alte activitati educationale, culturale si stiintifice, care sunt compatibile cu 

scopurile prezentului acord si contribuie la intarirea colaborarii bilaterale. 

� Comisia va continua sa aiba sediul in str. ing. Costinescu nr. 2, sectorul 1, Bucuresti, 011878. 

Partea romana va continua sa puna la dispozitie gratuit sediul existent la aceasta adresa sau, in 

cazul in care acest spatiu nu va mai fi disponibil sau adecvat, alt spatiu intr-o cladire 

convenabila, decisa de ambele parti, in centrul Bucurestiului, usor accesibila prin mijloace de 

transport public. Cheltuielile legate de cladire, care includ chiria, utilitatile, reparatiile si 

intretinerea, vor fi suportate exclusiv de catre partea romana. 

� Comisia va fi condusa de un consiliu director (denumit in continuare Consiliul Director) 

constituit din 10 membri, dintre care 5 vor fi cetateni ai Romaniei si 5 vor fi cetateni sau 

resortisanti ai Statelor Unite ale Americii.  

Criteriile specifice pentru recrutarea candidatilor la concursurile de 

admitere in institutiile de invatamant ale MAI 

In Monitorul Oficial nr. 309 din 25 aprilie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 63/2014 al MAI pentru modificarea Ordinului 

ministrului internelor si reformei administrative nr. 665/2008 

privind unele activitati de management resurse umane in unitatile 

MAI. 

Principalele prevederi 

� Unul dintre criteriile specifice pentru recrutarea candidatilor la concursurile de admitere in 

institutiile de invatamant ale MAI este ca acestia sa aiba inaltimea de minimum 1,65 m 

barbatii si 1,60 m femeile; candidatii pentru institutiile de formare a ofiterilor si agentilor 

de politie de frontiera pentru specializarea marina trebuie sa aiba inaltimea de minimum 

1,60 m. 
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In Monitorul Oficial nr. 293 din 22 aprilie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Nationale. 

 

Principalele prevederi 

� Constituie izvoare istorice si alcatuiesc Fondul Arhivistic National al Romaniei documentele 

create de-a lungul timpului de catre organele de stat, organizatiile publice sau private 

economice, sociale, culturale, militare si religioase, de catre persoane fizice autorizate, 

profesionisti care isi desfasoara activitatea in baza unei legi speciale si persoane fizice. Acestor 

documente statul le asigura protectie speciala, in conditiile prezentei legi. 

� Prin documente care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei, in sensul prezentei 

legi, se intelege: acte oficiale si particulare, diplomatice si consulare, memorii, manuscrise, 

proclamatii, chemari, afise, planuri, schite, harti, pelicule cinematografice si alte asemenea 

marturii, matrice sigilare, precum si inregistrari foto, video, audio si informatice, cu valoare 

istorica, realizate in tara sau de catre creatori romani in strainatate. 

� Administrarea, supravegherea si protectia speciala a Fondului Arhivistic National al Romaniei 

se realizeaza de catre Arhivele Nationale, care se infiinteaza prin hotarare a Guvernului la nivel 

de directie, in subordinea Ministerului Afacerilor Interne. 

� Arhivele Nationale isi exercita atributiile prin compartimentele sale specializate si prin serviciile 

judetene ale Arhivelor Nationale. 

� Protectia speciala a Fondului Arhivistic National al Romaniei se realizeaza in conditii de pace, 

potrivit prevederilor prezentei legi, iar in caz de razboi sau de calamitati naturale, de catre 

creatori si detinatori, cu sprijinul organelor desemnate cu atributii speciale in asemenea situatii 

si cu asistenta de specialitate a Arhivelor Nationale. 

� Persoanele fizice si persoanele juridice, creatoare si detinatoare de documente care fac parte 

din Fondul Arhivistic National al Romaniei, denumite in continuare creatori si detinatori de 

documente, raspund de evidenta, inventarierea, selectionarea, pastrarea si folosirea 

documentelor in conditiile prevederilor prezentei legi. 

 Legea Arhivelor Nationale a fost republicata 

 

Norma privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii 

administrate privat a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 306 din 25 aprilie 2014 a fost publicata 

Norma nr. 7/2014 a Autoritatii de Supraveghere Financiara pentru 

modificarea si completarea Normei nr. 11/2007 privind auditorul 

financiar pentru fondurile de pensii administrate privat si 

administratorii acestora. 

Principalele prevederi 

� Prezenta norma reglementeaza procedura de acordare si retragere a avizului auditorului 

financiar pentru fondurile de pensii administrate privat si administratorii acestora. 

� Perioada de auditare a unui administrator, respectiv a unui fond de pensii administrat privat 

de catre acelasi auditor financiar este de maximum 5 ani. 
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Auditorul financiar pentru fondurile de pensii facultative 

In Monitorul Oficial nr. 306 din 25 aprilie 2014 a fost publicata 

Norma nr. 8/2014 a Autoritatii de Supraveghere Financiara pentru 

modificarea si completarea Normei nr. 8/2006 privind auditorul 

financiar pentru fondurile de pensii facultative. 

 

Principalele prevederi 

� Auditorul financiar va efectua auditul financiar al situatiilor financiare anuale ale fondurilor de 

pensii facultative, cu respectarea standardelor internationale de audit adoptate de Camera 

Auditorilor Financiari din Romania. 

� Auditorul financiar este obligat sa respecte prevederile Codului etic pentru auditorii 

profesionisti, adoptat de Camera Auditorilor Financiari din Romania. 

� Perioada de auditare a unui administrator, respectiv a unui fond de pensii facultative de catre 

acelasi auditor financiar este de maximum 5 ani. 

Scutirea de impozit a profitului reinvestit 

In Monitorul Oficial nr. 308 din 25 aprilie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 19/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal. 

Principalele prevederi 

� Profitul investit in echipamente tehnologice - masini, utilaje si instalatii de lucru - astfel cum 

sunt prevazute in subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de 

functionare a mijloacelor fixe, folosite in scopul desfasurarii activitatii economice, este scutit 

de impozit. 

� Profitul investit reprezinta soldul contului de profit si pierdere, respectiv profitul contabil 

brut cumulat de la inceputul anului, in anul punerii in functiune a echipamentelor 

tehnologice respective. Scutirea de impozit pe profit aferenta investitiilor realizate se acorda 

in limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectiva. 

� Pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2014, in aplicarea facilitatii se ia in considerare profitul 

contabil brut inregistrat incepand cu data de 1 iulie 2014 si investit in activele mentionate 

anterior produse si/sau achizitionate si puse in functiune dupa aceeasi data. 

� Pentru contribuabilii care au obligatia de a plati impozit pe profit trimestrial, in situatia in 

care se efectueaza investitii in trimestrele anterioare, din profitul contabil brut cumulat de la 

inceputul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea. 

� In cazul contribuabililor care devin platitori de impozit pe profit pentru aplicarea facilitatii se 

ia in considerare profitul contabil brut cumulat de la inceputul anului investit in 

echipamentele tehnologice, puse in functiune incepand cu trimestrul in care acestia au 

devenit platitori de impozit pe profit. 
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Acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizata in agricultura 

In Monitorul Ofical nr. 308 din 25 aprilie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 319/2014 privind completarea art. 5 din Hotararea Guvernului 

nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind 

acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizata in 

agricultura. 

Principalele prevederi 

� Producatorii agricoli care nu au depus cereri pentru anul 2014 in termen pot depune cereri 

in perioada 5 mai 2014-10 iunie 2014, inclusiv. 

Platile nationale directe complementare in sectorul zootehnic 

In Monitorul Oficial nr. 301 din 24 aprilie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 48/2014 privind unele masuri referitoare la platile 

nationale directe complementare in sectorul zootehnic. 

Principalele prevederi 
� Sumele reprezentand primele beneficiarilor platilor nationale directe complementare in 

sectorul zootehnic pe care acestia trebuie sa le restituie ca urmare a titlurilor de creanta 

emise in urma verificarilor efectuate de catre centrele judetene ale Agentiei de Plati si 

Interventie pentru Agricultura si/sau a municipiului Bucuresti, dispuse prin deciziile emise de 

camerele de conturi judetene si a municipiului Bucuresti in cadrul misiunii „Auditul 

performantei privind implementarea, administrarea si gestionarea programului de 

identificare si inregistrare a animalelor si a utilizarii bazei de date in acordarea subventiilor si 

a altor forme de sprijin din partea statului pentru perioada 2007–2010“, inclusiv penalitatile 

de intarziere nu se mai recupereaza. 

� Titlurile de creanta/notificarile de punere in intarziere, emise de catre centrele judetene ale 

Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura sau a municipiului Bucuresti pentru 

punerea in aplicare a deciziilor emise de camerele de conturi judetene si a municipiului 

Bucuresti sunt anulate prin efectul prezentei legi. 

� Sumele recuperate sau, dupa caz, depuse voluntar de catre beneficiarii platilor nationale 

directe complementare in sectorul zootehnic in contul de subventii al Agentiei de Plati si 

Interventie pentru Agricultura pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in baza titlurilor 

de creanta/notificari de punere in intarziere, emise de catre centrele judetene ale Agentiei 

de Plati si Interventie pentru Agricultura sau a municipiului Bucuresti pentru punerea in 

aplicare a deciziilor prevazute anterior, se restituie. 

� Solicitantii care au respectat conditiile cu privire la platile nationale directe complementare 

in sectorul zootehnic, prevazute in Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 

ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru 

agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor 

pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, 

(CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, dar care nu au 

incasat sumele cuvenite acestor plati, ca urmare a depunerii cererilor aferente, beneficiaza 

de acestea, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 

� (2) Plata sumelor prevazute la art. 1 si alin. (1) al prezentului articol se realizeaza pana la 
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Intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici 

In Monitorul Oficial nr. 301 din 24 aprilie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 47/2014 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 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 

Principalele prevederi 

� Ori de cate ori prin legi si prin alte acte normative se face trimitere la operatorii economici 

prevazuti de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-

financiare la nivelul unor operatori economici, aprobata cu modificari si completari prin Legea 

nr. 203/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, trimiterea se considera a fi facuta la 

operatorii economici prevazuti de prezenta ordonanta. 

 

ASF a aprobat acordurile scrise intre membrii colegiilor 

pentru contraparti centrale 

In Monitorul Oficial nr. 298 din 23 aprilie 2014 a fost publicata 

Norma nr. 6/2014 a Autoritatii de Supraveghere Financiara privind 

aplicarea Ghidurilor si recomandarilor ESMA privind acordurile 

scrise intre membrii colegiilor pentru contraparti centrale. 

Principalele prevederi 
� Autoritatea de Supraveghere Financiara aplica Ghidurile si recomandarile Autoritatii 

europene pentru valori mobiliare si piete privind acordurile scrise intre membrii colegiilor 

pentru contraparti centrale. 

� In situatia in care infiinteaza un colegiu in vederea autorizarii unei contraparti centrale, in 

temeiul art. 18din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului 

din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile 

centrale si registrele centrale de tranzactii, denumit in continuare Regulamentul (UE) nr. 

648/2012, A.S.F. transmite membrilor colegiului un acord scris in limba engleza in 

conformitate cu acordul scris standard prevazut in ghidurile si recomandarile ESMA si inclus, 

in forma in limba romana, in anexa care face parte integranta din prezenta norma. 

� In situatia in care i se prezinta un acord scris in temeiul art. 18 alin. (5) din Regulamentul (UE) 

nr. 648/2012 elaborat in conformitate cu acordul scris standard mentionat la alin. (1), A.S.F. 

trebuie sa semneze acordul scris sau sa transmita obiectii pe marginea acestuia in termen de 

12 zile calendaristice de la primirea lui. 

� In formularea obiectiilor, A.S.F. nu trebuie sa solicite modificari la acordul scris, care ar 

rezulta intr-o abatere de la acordul scris standard. 

� In sensul prezentei norme, o propunere de atribuire catre unul sau mai multi membri ai 

colegiului a unor sarcini suplimentare legate de circumstantele specifice ale unei contraparti 

centrale nu trebuie considerata drept o abatere de la acordul scris standard. 
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HG privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor 

din Romania a fost republicata 

In Monitorul Oficial nr. 300 din 24 aprilie 2014 a fost republicata 

H.G. nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii 

ocupatiilor din Romania – nivel grupa de baza, conform Clasificarii 

internationale standard a ocupatiilor – ISCO 08. 

Principalele prevederi 

� Clasificarea ocupatiilor din Romania, denumita in continuare COR, este clasificarea de interes 

general ce asigura identificarea, ierarhizarea si codificarea ocupatiilor din economia Romaniei. 

� La elaborarea COR se au in vedere urmatoarele principii: 

• principiul gruparii unitatilor de clasificat dupa criterii economice si sociale obiective, 

potrivit caruia constituirea categoriilor de clasificare se face in concordanta cu 

diviziunea sociala a muncii, folosind caracteristici de grupare tehnico-economice 

obiective, in succesiunea importantei lor pentru activitatea practica; 

• principiul omogenitatii in constituirea categoriilor de clasificat – grupe, subgrupe – 

potrivit caruia pentru fiecare nivel de clasificare se foloseste un singur criteriu de 

clasificare, fiecare detaliere reflectand aspecte din ce in ce mai amanuntite ale 

criteriului aplicat la detalierile precedente; criteriile utilizate sunt in principal 

urmatoarele: nivelul de educatie si formare profesionala; nivelul competentelor 

determinat de amploarea si complexitatea activitatilor care definesc ocupatiile; gradul 

de specializare in cadrul aceleiasi activitati; felul materiilor prime si utilajelor folosite, 

proceselor tehnologice utilizate; 

• principiul univocitatii gruparii unitatilor, care presupune si impune repartizarea 

fiecarei unitati de clasificat, numai intr-o singura grupa sau subgrupa, numai intr-un 

singur loc, indiferent de numarul locurilor si unitatilor de clasificat; 

• principiul actualitatii, care presupune luarea in considerare a celor mai noi ocupatii, a 

celor mai noi tehnici de construire a clasificarilor, inclusiv a optimizarii si economicitatii 

folosirii codurilor; 

• principiul stabilitatii pe o perioada mai indelungata de timp, care presupune crearea 

unui sistem flexibil care sa permita adaptarea permanenta a clasificarii la noile conditii 

de dezvoltare economico-sociala; 

• principiul folosirii multilaterale a clasificarii pe diverse structuri organizatorice si 

activitati, care presupune utilizarea COR la elaborarea de strategii guvernamentale, 

cercetari statistice nationale si internationale. 

� COR este structurata pe 5 niveluri de clasificare, dupa cum urmeaza: 

• nivelul I de clasificare corespunde grupelor majore; codificarea grupelor majore se 

face cu cifre arabe de la 0 la 9; 

• nivelul II de clasificare corespunde subgrupelor majore; codificarea subgrupelor 

majore se face cu cifre arabe de la 1 la 9; 

• nivelul III de clasificare corespunde grupelor minore; codificarea grupelor minore se 

face cu cifre arabe de la 1 la 9; 

• nivelul IV de clasificare corespunde grupelor de baza; codificarea grupelor de baza se 

face cu cifre arabe de la 1 la 9; 

• nivelul V face posibila detalierea la nivel de ocupatie; codificarea se face cu cifre arabe 

de la 01 la 99. 
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In Monitorul Oficial nr. 295 din 23 aprilie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 42/2014 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. 

Principalele prevederi 

� Scopul acestui cod este de a recomanda criteriile de proiectare, standardele de constructie si 

alte masuri de siguranta pentru nave cu destinatie speciala. 

 Aplicare 

� Codul se aplica fiecarei nave cu destinatie speciala, certificata la data de 13 mai 2008 sau 

dupa aceasta data, al carei tonaj brut nu este mai mic de 500. In masura in care este rezonabil 

si posibil in practica, Administratia poate aplica, de asemenea, aceste prevederi navelor cu 

destinatie speciala cu un tonaj brut mai mic de 500 si navelor cu destinatie speciala construite 

inainte de 13 mai 2008. 

� Codul nu se aplica navelor care indeplinesc prevederile Codului pentru constructia si 

echipamentul unitatilor mobile de foraj marin (Codul MODU). 

� Codul nu este destinat navelor utilizate pentru transportul si cazarea personalului industrial 

care nu lucreaza la bord. 

Romania a acceptat implementarea Codului de siguranta din 2008 

pentru nave cu destinatie speciala 

Romania va gazdui Reuniunea conducatorilor administratiilor vamale 

din statele membre UE si Turcia 

In Monitorul Oficial nr. 302 din 24 aprilie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 286/2014 privind organizarea la Bucuresti, in perioada 15–16 

mai 2014, a Reuniunii conducatorilor administratiilor vamale din 

statele membre ale Uniunii Europene si Turcia. 

Principalele prevederi 

� Se aproba organizarea de catre Ministerul Finantelor Publice, impreuna cu Agentia Nationala 

de Administrare Fiscala, la Bucuresti, in perioada 15–16 mai 2014, a Reuniunii 

conducatorilor administratiilor vamale din statele membre ale Uniunii Europene si Turcia. 

� Finantarea cheltuielilor necesare organizarii si desfasurarii evenimentului se suporta din 

prevederile bugetare aprobate Ministerului Finantelor Publice, respectiv Agentiei Nationale 

de Administrare Fiscala, pentru anul 2014, capitolul 51.01 „Autoritati publice si actiuni 

externe“, titlul 20 „Bunuri si servicii“, in limita sumei de 200.000 lei. 

� Prin derogare de la prevederile cap. I pct. 4 din Normele privind organizarea in tara a 

actiunilor de protocol si a unor manifestari cu caracter cultural-stiintific, precum si 

cheltuielile ce se pot efectua in acest scop de catre institutiile publice, aprobate prin 

Hotararea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare in tara a actiunilor de 

protocol, cu modificarile ulterioare, se aproba organizarea a doua mese oficiale. 
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Consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii Economice si Monetare 

In Monitorul Oficial nr. 304 din 24 aprilie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 30/2014 a Senatului cu privire la Comunicarea 

Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu – Consolidarea 

dimensiunii sociale a Uniunii Economice si Monetare COM (2013) 

690 final. 

Senatul Romaniei: 

� Apreciaza publicarea comunicarii „Consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii Economice si 

Monetare“ ca pe o dovada a intentiei de construire a dimensiunii sociale a Uniunii Economice 

si Monetare; recunoasterea si evaluarea dificultatilor sociale generate de criza economica si 

adancite de gestionarea inadecvata reprezinta un prim pas. 

� Considera ca dezvoltarea dimensiunii sociale ar trebui sa fie scopul si consecinta fireasca a 

integrarii economice si monetare europene. 

� Regreta faptul ca propunerile facute arata caracterul limitat al mijloacelor comunitare de 

interventie, in contextul in care domeniul social ramane in competenta statelor membre. 

� Considera ca dialogul social activ si monitorizarea indicatorilor sociali sunt masuri necesare si 

pozitive, dar nu suficiente pentru a imbunatati conditiile sociale sau a preveni degradarea lor; 

in anumite cazuri, monitorizarea acestora poate genera doar raportari suplimentare, cu 

cresterea sarcinii administrative, dar fara consecinte asupra politicilor publice. 

� Isi exprima ingrijorarea cu privire la lipsa unor analize diferentiate ale consecintelor 

mobilitatii lucratorilor in statele membre; se stimuleaza astfel transformarea mobilitatii din 

masura de ameliorare a situatiei sociale in mijloc de reducere a costurilor exclusiv pe seama 

muncii, fara investitii in tehnologie sau management avansate. 

� Sustine ca obiectivul cresterii ratei de ocupare a fortei de munca trebuie corelat cu cel al unui 

salariu decent, care sa asigure un standard de viata corespunzator cu dezvoltarea economica a 

Uniunii Europene; subliniaza ca salariile decente pot contribui la redresarea cererii interne 

subminate prin programele de austeritate. 

� Propune suplimentarea listei indicatorilor de monitorizat cu indicatori precum numarul 

salariatilor care traiesc sub nivelul de saracie, saracia in randul copiilor, accesibilitatea ingrijirii 

sanatatii, pentru o mai nuantata imagine a realitatii sociale. 

� Insista pentru separarea mobilitatii voluntare pe piata muncii de constrangerea la mobilitate; 

numarul de copii care traiesc fara parinti sau in familia largita ca urmare a mobilitatii pe piata 

europeana a muncii poate servi drept reper. 

� Solicita Comisiei Europene sa stabileasca criterii si obiective concrete pentru realizarea 

coeziunii si a convergentei sociale a statelor membre, caracterizate actualmente prin 

disparitati importante in plan social. 

� Subliniaza rolul pe care economia sociala il poate indeplini si sustine recunoasterea acesteia 

de jureca al treilea sector al economiei, functionand dupa reguli proprii; solicita masuri legale 

si financiare de sprijin pentru dezvoltarea acestui sector. 

� Apreciaza recomandarea de utilizare eficienta a fondurilor europene pentru consolidarea 

dimensiunii sociale, dar regreta ponderea redusa a bugetului comunitar in totalul produsului 

intern brut. 
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Guvernul a adus modificari activitatii Regiei Autonome „Administratia 

Patrimoniului Protocolului de Stat“ 

In Monitorul Oficial nr. 305 din 24 aprilie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 18/2014 pentru reglementarea unor masuri privind 

activitatea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului 

Protocolului de Stat“, pentru schimbarea regimului juridic al unor 

imobile si pentru modificarea unor acte normative. 

Masuri privind activitatea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului 

Protocolului de Stat“ 

� Regia Autonoma „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat“ poate sa atribuie contracte 

de concesiune de lucrari publice si contracte de concesiune de servicii a caror executare 

presupune exploatarea unor bunuri proprietate publica sau privata a statului, aflate in 

administrarea sa, in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de 

lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari 

prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 

� Initierea procedurilor de atribuire a contractelor se face cu aprobarea Secretariatului General 

al Guvernului. 

� Din sumele rezultate ca urmare a executarii contractelor, dupa deducerea cheltuielilor 

ocazionate de organizarea procedurilor de atribuire, o cota de 50% se face venit la bugetul de 

stat, iar o cota de 50% ramane la dispozitia Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului 

Protocolului de Stat“ pentru lucrari de modernizari si investitii la imobilele proprietate publica si 

la cele proprietate privata a statului pe care le administreaza. 

Organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor 

In Monitorul Oficial nr. 305 din 24 aprilie 2014 a fost publicat 

Regulamentul nr. 7/2014 al Autoritatii de Supraveghere Financiara 

pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 3/2006 

privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de 

compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei 

Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006. 

Principalele prevederi 

� In situatia in care unui membru al Fondului i se retrage autorizatia, iar conditiile prevazute 

la art. 47 alin. (1) lit. a) sau b) din Legea nr. 297/2004 sunt indeplinite fie anterior, fie la data 

retragerii autorizatiei ori ulterior, Fondul trebuie sa asigure compensarea, in limita plafonului 

stabilit, a contravalorii instrumentelor financiare si disponibilitatilor banesti datorate sau 

apartinand investitorilor la data retragerii autorizatiei, incredintate unui intermediar sau 

unei SAI care administreaza portofolii individuale de investitii in baza unui contract de 

prestare de servicii si activitati de investitii financiare, in conformitate cu procedurile 

prevazute de prezentul regulament. 

� Fondul ia toate masurile necesare pentru informarea investitorilor in legatura cu 

constatarea de catre A.S.F. sau hotararea judecatoreasca si efectueaza plata compensatiilor 

cat mai curand posibil. 
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CSM a adus modificari Regulamentului de organizare si functionare  

a institutiei 

In Monitorul Oficial nr. 304 din 24 aprilie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 510/2014 a Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii pentru modificarea si completarea 

Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului 

Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005. 

Numirea si delegarea in functii de conducere in cadrul  

aparatului propriu al Consiliului 

� Personalul de conducere din aparatul propriu al Consiliului este numit de Plen. 

� Functiile de conducere de specialitate juridica din aparatul propriu al Consiliului pot fi ocupate 

de personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor ce isi desfasoara 

activitatea in cadrul Consiliului, cu o vechime in specialitate de cel putin 4 ani, care nu a fost 

sanctionat disciplinar in ultimii 3 ani. 

� Functiile de conducere pot fi ocupate si de judecatori sau procurori detasati, in conditiile legii. 

� Functiile de conducere vacante se publica pe pagina de internet a Consiliului. 

� Cererile pentru ocuparea functiilor de conducere se depun la sediul Consiliului, in termen de 

15 zile de la data afisarii, insotite de un curriculum vitae si de inscrisurile care dovedesc 

indeplinirea conditiilor prevazute anterior, precum si de orice alte documente considerate 

relevante de catre candidat. 

� In termen de 10 zile de la expirarea termenului pentru depunerea cererilor, Directia resurse 

umane si organizare din cadrul Consiliului intocmeste un referat privind indeplinirea conditiilor 

prevazute anterior de catre candidati, pe care il inainteaza, de indata, Plenului, impreuna cu 

dosarul candidatului. 

� In vederea numirii in functie, candidatii sustin un interviu in fata Plenului. Candidatul declarat 

admis la interviu va fi numit in functia de conducere prin hotararea Plenului. 

� Numirea candidatului declarat admis la interviu se face pe o durata de 3 ani, cu posibilitatea 

reinvestirii. 

� Numirea si eliberarea din functiile publice de conducere, precum si exercitarea cu caracter 

temporar a unei functii publice de conducere se dispun in conditiile Legii nr. 

188/1999,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

� Functiile de conducere din cadrul aparatului propriu al Consiliului in care poate fi numit 

personalul contractual se ocupa, pe o durata de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii, in conditiile 

legale aplicabile acestei categorii de personal. 

� Presedintele Consiliului poate dispune delegarea in functii de conducere de specialitate 

juridica in cadrul aparatului propriu, la propunerea secretarului general si cu acordul persoanei 

in cauza, pe o perioada de maximum 3 luni. 

� In cazul in care functia de conducere cu privire la care s-a dispus delegarea nu s-a ocupat prin 

numire, Plenul poate dispune prelungirea delegarii, la propunerea presedintelui, cu 

recomandarea secretarului general si cu acordul persoanei in cauza, pe o perioada de 

maximum 3 luni. 

� Incetarea delegarii anterior termenului pentru care a fost acordata se dispune de presedinte, 

din oficiu sau la propunerea secretarului general. 
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In Monitorul Oficial nr. 305 din 24 aprilie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 364/2004 privind organizarea si functionarea politiei 

judiciare. 

Principalele prevederi 

� Politia judiciara este organizata si functioneaza in cadrul structurilor specializate ale 

Ministerului Afacerilor Interne. 

� Politia judiciara este constituita din ofiteri si agenti de politie, specializati in efectuarea 

activitatilor de constatare a infractiunilor, de strangere a datelor in vederea inceperii urmaririi 

penale si de cercetare penala. 

� Ofiterii si agentii specializati au calitatea de organe de cercetare ale politiei judiciare. 

� Ca organe de cercetare ale politiei judiciare functioneaza lucratori specializati din Ministerul 

Afacerilor Interne anume desemnati de ministrul afacerilor interne, cu avizul favorabil al 

procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, si isi 

desfasoara activitatea sub autoritatea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta 

Curte de Casatie si Justitie sau sunt desemnati si functioneaza in alt mod, potrivit unor legi 

speciale. 

� Parchetele de pe langa instantele judecatoresti conduc si supravegheaza activitatea de 

cercetare penala a politiei judiciare. 

� Politia judiciara a Directiei Nationale Anticoruptie se organizeaza si functioneaza potrivit legii 

speciale a Directiei Nationale Anticoruptie. 

� Politistii care nu fac parte din politia judiciara au dreptul si obligatia de a efectua orice act de 

constatare a savarsirii infractiunilor, conform legii. 

� Politistii prevazuti anterior au obligatia de a incunostinta de indata procurorul sau organele de 

cercetare ale politiei judiciare cu privire la constatarea savarsirii infractiunilor si de a le inainta, 

totodata, actele de constatare. 

� Organele de cercetare ale politiei judiciare sunt organizate si functioneaza in structura 

aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, in structura Inspectoratului General al 

Politiei Romane, Inspectoratului General al Politiei de Frontiera Romane si a unitatilor 

teritoriale ale acestora. 

� In desfasurarea celorlalte activitati profesionale decat cele conduse si controlate, potrivit legii, 

de catre procuror, politistii din cadrul politiei judiciare se subordoneaza ofiterilor ierarhici 

numiti potrivit normelor de competenta aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne. 

� Numirea, promovarea si eliberarea politistilor in/din functiile structurilor politiei judiciare se 

fac potrivit normelor de competenta aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne, cu 

avizul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. 

� Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare de catre lucratorii politiei judiciare 

a obligatiilor ce le revin in activitatea desfasurata in calitatea de organ de cercetare penala al 

politiei judiciare, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie 

poate retrage avizul.  

� Retragerea avizului conduce la incetarea calitatii de lucrator in cadrul politiei judiciare. 

� La evaluarea profesionala a politistilor din cadrul politiei judiciare care se realizeaza de catre 

seful nemijlocit se va tine cont si de referatul conducatorului parchetului sub coordonarea, 

controlul si conducerea caruia isi desfasoara activitatea acestia. 

Legea priind organizarea si functionarea politiei judiciare  

a fost republicata 
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In Monitorul Oficial nr. 307 din 25 aprilie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei 

Romane. 

Principalele prevederi 

� Politia Romana face parte din Ministerul Afacerilor Interne si este institutia specializata a 

statului, care exercita atributii privind apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale 

persoanei, a proprietatii private si publice, prevenirea si descoperirea infractiunilor, 

respectarea ordinii si linistii publice, in conditiile legii. 

� Activitatea Politiei Romane constituie serviciu public specializat si se realizeaza in interesul 

persoanei, al comunitatii, precum si in sprijinul institutiilor statului, exclusiv pe baza si in 

executarea legii. 

� In indeplinirea misiunilor care ii revin Politia Romana coopereaza cu institutiile statului si 

colaboreaza cu asociatiile si organizatiile neguvernamentale, precum si cu persoanele fizice si 

juridice, in limitele legii. 

� Politia Romana se organizeaza corespunzator impartirii administrativ-teritoriale a tarii. 

� Politia Romana se poate organiza si conform specificului unor sectoare ale economiei nationale 

– transporturi feroviare, aeriene, navale – sau al unor obiective economice si sociale, in functie 

de importanta si de numarul acestora. 

� Unitatile de politie se infiinteaza prin ordin al ministrului afacerilor interne. 

Structura organizatorica 

� Politia Romana are urmatoarea structura organizatorica: 

• Inspectoratul General al Politiei Romane; 

• unitati teritoriale aflate in subordinea Inspectoratului General al Politiei Romane, 

Directia generala de politie a municipiului Bucuresti si inspectoratele judetene de 

politie; 

• institutii de invatamant pentru formarea si pregatirea continua a personalului; 

• alte unitati necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice politiei, infiintate potrivit 

legii. 

� In cadrul Politiei Romane functioneaza Corpul National al Politistilor, persoana juridica de 

drept public, ale carei atributii sunt stabilite prin legea privind statutul politistului. 

� Inspectoratul General al Politiei Romane este unitatea centrala a politiei, cu personalitate 

juridica si competenta teritoriala generala, care conduce, indruma si controleaza activitatea 

unitatilor de politie subordonate, desfasoara activitati de investigare si cercetare a 

infractiunilor deosebit de grave, circumscrise crimei organizate, criminalitatii economico-

financiare sau bancare, a altor infractiuni ce fac obiectul cauzelor penale aflate in 

supravegherea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si orice alte 

atributii date in competenta sa prin lege. 

� Inspectoratul General al Politiei Romane este condus de un inspector general numit prin 

decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului afacerilor interne, dupa consultarea 

Corpului National al Politistilor. 

� Inspectorul general este ajutat de adjuncti numiti de catre ministrul afacerilor interne, la 

propunerea sa, cu consultarea Corpului National al Politistilor. 

 

Legea privind organizarea si functionarea Politiei Romane  

a fost republicata 
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Principalele prevederi 

� Prin numarul total de voturi valabil exprimate la nivel national se intelege numarul de voturi 

valabil exprimate in tara si in strainatate pentru partidele politice, organizatiile cetatenilor 

apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice, aliantele electorale si candidatii 

independenti. 

� Pentru partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele 

politice si aliantele electorale, pragul electoral de atribuire a mandatelor reprezinta partea 

intreaga, netrunchiata, din procentul de 5% din totalul voturilor valabil exprimate in tara si in 

strainatate pentru partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor 

nationale, aliantele politice, aliantele electorale si candidatii independenti. 

� Partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantelor 

politice si aliantelor electorale li se pot atribui mandate daca au obtinut, fiecare in parte, un 

numar de voturi valabil exprimate cel putin egal cu pragul electoral. 

In Monitorul Oficial nr. 294 din 22 aprilie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 5H/2014 a Biroului Electoral Central pentru Alegerea 

Membrilor din Romania in Parlamentul European din Anul 2014 

privind interpretarea dispozitiilor art. 51,art. 52 alin. (1) lit. b) si 

alin. (4) lit. m) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si 

desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European. 

Biroul Electoral Central a interpretat notiunea de "voturi valabil 

exprimate la nivel national" 

Prevenirea accidentelor si organizarea activitatii de salvare  

din mediul subteran speologic 

In Monitorul Ofciial nr. 297 din 23 aprilie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor si organizarea 

activitatii de salvare din mediul subteran speologic. 

Principalele prevederi 

� Legea reglementeaza prevenirea accidentelor si organizarea activitatii de salvare din mediul 

subteran speologic pe teritoriul Romaniei. 

� Activitatea de salvare din mediul subteran speologic, denumita in continuare salvaspeo, 

cuprinde patrularea preventiva, cautarea persoanelor disparute in mediul subteran 

speologic, acordarea primului ajutor medical in caz de accidentare, evacuarea accidentatilor 

si persoanelor decedate sau a celor disparute si gasite pana la suprafata ori la intrarea in 

cavitate. Aceasta activitate este desfasurata de speologi care au pregatire de salvatori din 

mediul subteran speologic. 

� Consiliile judetene in a caror raza administrativ-teritoriala se afla suprafete de teren care 

cuprind pesteri, avene, alte forme carstice si care, prin vizitarea lor, pot pune in pericol viata 

turistilor si a vizitatorilor, organizeaza servicii publice judetene salvaspeo, care coordoneaza 

activitatea de prevenire a accidentelor si de salvare din mediul subteran speologic. 

� Numarul echipelor salvaspeo din fiecare judet este stabilit de consiliul judetean, cu 

consultarea Corpului Roman Salvaspeo – CORSA, in functie de caracteristicile zonei, de 

numarul de turisti si de speologi din zona respectiva. 



 

   
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principalele prevederi 

� In perioada de stagiatura fiecare candidat trebuie sa participe la urmatoarele activitati 

practice: 

• vizitarea fondului cinegetic pe care urmeaza sa efectueze stagiatura, in vederea 

cunoasterii elementelor componente ale acestuia (limite, biotop, fauna, constructii si 

instalatii vanatoresti etc.), actiune consemnata intr-un proces-verbal incheiat intre 

organizator si stagiarii participanti, inregistrat si arhivat la asociatia de vanatoare in 

termen de 15 zile de la data desfasurarii actiunii; 

• o prezentare practica privind portul si manuirea armei de vanatoare in fondul 

cinegetic, fara folosirea munitiei reale, realizata de personal cu atributii in domeniul 

cinegetic, angajat al asociatiei la care efectueaza stagiatura si desemnat de conducerea 

executiva a acesteia, actiune consemnata intr-un proces-verbal, al carui model este 

prevazut in anexa nr. 31, incheiat intre organizator si stagiarii participanti, inregistrat si 

arhivat la asociatia de vanatoare in termen de 15 zile de la data desfasurarii actiunii; in 

aceasta etapa stagiarul va asista, fara a primi arma de vanatoare, la urmatoarele actiuni: 

incarcarea si descarcarea armei de vanatoare in timpul vanatorii; portul armei in timpul 

deplasarii vanatorului de la un stand la altul, in timpul asteptarii in stand, in repaus, in 

timpul recuperarii vanatului impuscat; manuirea armei de vanatoare in timpul urmaririi 

vanatului in vederea declansarii focului, precum si cu privire la regulile de prevenire a 

accidentelor in timpul practicarii vanatorii si obligatiile vanatorilor; 

• doua actiuni de ocrotire sau ingrijire a faunei cinegetice, precum estimarea efectivelor 

de vanat, producerea sau administrarea hranei pentru vanat, confectionarea sau 

reconditionarea instalatiilor vanatoresti, actiuni consemnate in procese-verbale 

incheiate intre organizator si stagiarii participanti, inregistrate si arhivate la asociatia de 

vanatoare in termen de 15 zile de la data desfasurarii lor; 

• o instruire teoretica si practica privind portul, manuirea si folosirea armelor de 

vanatoare cu tevi ghintuite si cu tevi lise, urmata de o sedinta de tragere cu arma de 

vanatoare la punct fix si la talere organizata de o persoana juridica autorizata in acest 

sens, actiune atestata printr-un act emis de organizator; 

• cel putin 3 actiuni de vanatoare colectiva in grup mare, asistent in stand sau in goana, 

obligatoriu la cel putin o actiune organizata pentru speciile reprezentative in fondul 

cinegetic in care a realizat stagiatura: mistret, iepure, fazan, actiune consemnata in 

autorizatiile de vanatoare folosite cu aceasta ocazie. 

� Dupa efectuarea activitatilor, stagiarul primeste o recomandare de absolvire din partea 

organizatiei vanatoresti sau a clubului de vanatoare la care a efectuat stagiatura. 

� Stagiatura efectuata potrivit prevederilor prezentului regulament este valabila timp de 2 ani de 

la data inceperii ei. 

� Dupa termenul prevazut anterior candidatii care doresc sustinerea examenului pentru 

obtinerea permisului de vanatoare permanent trebuie sa reia procedura prevazuta de 

prezentul regulament prin depunerea unei noi cereri pentru inceperea stagiaturii. 

In Monitorul Oficial nr. 301 din 24 aprilie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 302/2014 al ministrului Mediului si Schimbarilor 

Climatice, Departamentul pentru Ape, Paduri si Piscicultura privind 

modificarea si completarea anexei nr. I la Ordinul ministrului 

agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 539/2009 pentru 

aprobarea regimului permiselor de vanatoare. 

Regimul acordarii permiselor de vanatoare a suferit modificari 
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Principalele prevederi 

� La originea cauzei se afla cererea nr. 26.246/05 indreptata impotriva Romaniei prin care trei 

resortisanti ai acestui stat, Banica Iorga, Nicolae Iorga si Elena Iorga (reclamantii), au sesizat 

Curtea la 14 iulie 2005 in temeiul art. 34 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a 

libertatilor fundamentale (Conventia). 

� Reclamantii pretind, in special, neluarea de catre stat a masurilor necesare pentru protejarea 

vietii lui I.M., fiul primului reclamant si fratele celorlalti doi, si neefectuarea unei anchete 

efective in urma decesului lui I.M. in timp ce se afla in inchisoarea Inspectoratului de Politie 

Judetean Prahova. 

Cu privire la pretinsa incalcare a art. 2 din Conventie 

� Reclamantii se plang ca autoritatile nu au luat masurile necesare pentru a-i proteja viata lui I.M. 

si nu au efectuat o ancheta efectiva in urma decesului sau in inchisoare. Acestia invoca art. 3 si 

6 din Conventie. 

� Curtea reaminteste ca, fiind responsabila cu incadrarea juridica a faptelor cauzei, nu se 

considera legata de incadrarea facuta de reclamanti sau de Guvern. In temeiul principiului jura 

novit curia, aceasta a examinat, de exemplu, din oficiu, capetele de cerere din perspectiva unui 

articol sau paragraf pe care partile nu l-au invocat. 

� Un capat de cerere se caracterizeaza prin faptele pe care le denunta si nu doar prin simplele 

motive sau argumente de drept invocate. In lumina acestor principii, Curtea considera necesar, 

in circumstantele spetei, sa examineze intregul capat de cerere din perspectiva art. 2 din 

Conventie. 

Cu privire la admisibilitate 

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

Conventie si ca nu prezinta niciun alt motiv de inadmisibilitate. Este necesar asadar sa fie 

declarat admisibil. 

Cu privire la aspectul material al art. 2 din Conventie 

� Curtea apreciaza ca statul nu si-a indeplinit, in speta, obligatia de a proteja viata lui I.M. cand se 

afla sub supravegherea sa si ca a fost incalcat art. 2 din Conventie sub aspect material. 

Cu privire la aspectul material al art. 2 din Conventie 

� Curtea a concluzionat ca statul nu si-a indeplinit, in speta, obligatia de a efectua o ancheta 

efectiva in urma decesului lui I.M. Prin urmare, a fost incalcat art. 2 din Conventie sub aspect 

procedural. 

� Astfel, Curtea a declarat cererea admisibila si a hotarat ca a fost incalcat art. 2 din Conventie 

sub aspect material sisub aspect procedural. 

� Curtea a mai hotarat ca statul parat sa plateasca reclamantilor, in termen de trei luni de la 

data la care hotararea ramane definitiva, in conformitate cu articolul 44 §2 din Conventie, 

suma de 35.000 EUR (treizeci si cinci mii euro), cu titlu de prejudiciu moral, si 3.600 EUR (trei 

mii sase sute euro) pentru cheltuieli de judecata. 

� Curtea a respins cererea de reparatie echitabila pentru celelalte capete de cerere. 

In Monitorul Oficial nr. 291 din 22 aprilie 2014 a fost publicata 

Hotararea Sectiei a Treia a CEDO din 25 ianuarie 2011 in Cauza 

Iorga si altii impotriva Romaniei. 

 

Romania a fost condamnata la CEDO pentru incalcarea art. 2 

din Conventie in cauza Iorga si altii 
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 Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  

� Proiect de Lege privind inventiile de serviciu  

 

� Proiect de Lege privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat 

de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca  

 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea si 

autorizarea mijloacelor de publicitate  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice  

 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul si 

acvacultura  

 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 262 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  

 

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

 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii minelor nr. 85/2003  

 

� Proiect de Lege pentru completarea art. 309 C.pen.  

 

� Proiect de Lege pentru completarea art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta 

decizionala in adminstratia publica  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (1) al art. 11 din Legea nr. 107/1996 – Legea 

apelor  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001  

 

� Propunere legislativa pentru completarea si modificarea art. 244 din Legea nr. 286/2009 

privind Codul penal  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Codului de procedura fiscala 

 

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

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul 

liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate  
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 Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

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

societatile comerciale 

 

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

 

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

deseurilor 

 

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea 

impotriva incendiilor 

 

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

53/2003 – Codul muncii 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Cod de 

procedura penala 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003,  republicata 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

UE instituie initiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” 
 

In Jurnalul Oficial nr. L122 din 24 aprilie 2014 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 375/2014 de instituire a 

Corpului voluntar european de ajutor umanitar (initiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”). 
 

Regulamentul instituie un Corp voluntar european de ajutor umanitar drept cadru al contributiilor comune ale 

voluntarilor europeni pentru sprijinirea si completarea operatiunilor de ajutor umanitar in tari terte si 

stabileste normele si procedurile de functionare ale initiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” si 

normele de acordare a asistentei financiare. 

 

Programul „Copernicus” initiat de UE 
 

In Jurnalul Oficial nr. L122 din 24 aprilie 2014 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 377/2014 de instituire a 

programului Copernicus si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 911/2010. 
 

Copernicus este un program civil orientat catre utilizatori, aflat sub control civil, care valorifica capacitatile 

nationale si europene existente si asigura continuitatea cu activitatile realizate in cadrul Monitorizarii globale 

pentru mediu si securitate. 

 



 

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

  

22 

Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 
 

Normele Legii privind paza obiectivelor, bunurilor, 

valorilor si protectia persoanelor vor fi modificate 

 

Ministerului Afacerilor Interne a publicat pe data de 23 aprilie un proiect de 

hotarare privind modificarea H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor si protectia persoanelor. 

Prin proiect se propune:  

� prorogarea termenului prevazut la art. 7 din H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia 

persoanelor, pana la data de 1 ianuarie 2015 

� prelungirea dreptului de efectuare a analizelor de risc pentru specialistii abilitati prin interviu, pana la 

aceeasi data.  

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

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

MApN reglementeaza conditiile de acordare a compensatiei lunare 

pentru chirie cadrelor militare in activitate 

Ministerul Apararii Nationale a publicat pe data de 23 aprilie un proiect de 

hotarare pentru modificarea si completarea H.G. nr. 1867/2005 privind 

stabilirea cuantumului si conditiilor de acordare a compensatiei lunare 

pentru chirie cadrelor militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale. 

Prin masurile preconizate, se asigura reglementarea mai clara a conditiilor ce trebuie indeplinite de 

personalul militar caruia i se acorda compensatie lunara pentru chirie. 

 

S-a prevazut expres ca personalul militar al carui sot/sotie este incadrat intr-o institutie publica unde i se 

acorda compensatie lunara pentru chirie/decontarea chiriei sa nu mai poata beneficia de acest drept. In 

situatia mentionata in care sotul si sotia au dreptul la compensatia lunara pentru chirie, de comun acord, 

acestia, vor stabili persoana care va beneficia de acest drept.  

 

Totodata, au fost introduse reglementari de procedura care sa prezinte cu mai mare acuratete situatia 

persoanelor si familiilor acestora care solicita compensatie lunara pentru chirie. 

 

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

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