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

dovedeste util atat pentru specialisti, cat si pentru absolventii 

facultatilor de drept sau chiar pentru cititorii interesati de 
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realizata o selectie a unor elemente de noutate legislativa. 
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in derulare, despre acte normative noi sau aflate in stadiul de 

proiect. 

Proiectul se adreseaza nu numai celor care lucreaza in 

domeniul juridic, ci si celor care doresc sa afle noutatile 

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

un specialist. 

Intreaga echipa desfasoara o munca sustinuta pentru a 

publica in timp util noutatile legislative. Orice propuneri sau 

sugestii le asteptam la adresa de contact. 
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In Monitorul Oficial nr. 313 din 29 aprilie 2014 a fost publicata H.G. nr. 

297/2014 pentru aprobarea Acordului dintre EUROCONTROL si 
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice din Romania referitor la 
accesul la datele si informatiile cuprinse in Instrumentul de sprijin 
privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera 
(ETS-SF), semnat la Bruxelles la 29 iulie 2013 si la 14 octombrie 2013. 

Principalele prevederi 

� Acordul reglementeaza furnizarea de catre EUROCONTROL catre Romania a datelor si 

informatiilor relevante pentru a contribui la eficientizarea si respectarea schemei 

existente de comercializare a certificatelor de emisie de gaze cu efect de sera in 
domeniul aviatiei, dupa cum a fost adoptata prin Directiva 2003/87/CE. 

� Datele si informatiile sunt accesibile prin intermediul Instrumentului de facilitare a 

schemei de comercializare (ETS-SF) gestionat de Agentie. EUROCONTROL va dezvolta si 
functiona ETS-SF conform specificatiilor. 

� EUROCONTROL nu va fi responsabila pentru nicio decizie la nivel operational, tehnic, 
financiar si/sau de gestionare a domeniilor luate de Romania privind executia atributiilor 
si/sau a prerogativelor sale. 

� Pentru a facilita punerea in aplicare a prezentului acord, partile se pot consulta reciproc 

si pot face schimb de informatii si de materiale relevante legate de aceste date si 
informatii. 

Ministerul Mediului a aprobat acordul cu EUROCONTROL privind 

comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera 

Stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor  

din activitati agricole 

In Monitorul Oficial nr. 320 din 30 aprilie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea 
normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activitati 
agricole. 

Principalele prevederi 

� Pentru categoriile de produse vegetale prevazute la art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, normele de venit se propun 

la nivelul fiecarui judet, in functie de valoarea productiei vegetale si de cheltuielile 
efectuate pe parcursul unui an agricol, pentru obtinerea productiei. 

� Valoarea productiei vegetale reprezinta rezultatul exprimat in lei/hectar, obtinut din 
inmultirea productiei exprimate in kg/hectar pentru fiecare cultura/plantatie, ca medie pe 
cei 3 ani precedenti anului fiscal de realizare a venitului, cu pretul exprimat in lei/kg, ca 
medie pe cei 3 ani precedenti anului fiscal de realizare a venitului. 

� Cheltuielile efectuate pe parcursul unui an agricol se exprima in lei/hectar si se stabilesc, 
dupa caz, din lista cuprinzand cheltuielile prevazute in anexa nr. 1a, pe baza preturilor medii 
din anul fiscal de realizare a venitului. 

� Normele de venit reprezinta rezultatul exprimat in lei/hectar, obtinut prin diferenta dintre 
valoarea productiei vegetale si cheltuielile efectuate, pentru fiecare cultura/plantatie. 
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 A fost stabilit plafonul maxim pentru cheltuielile de cazare 

aferente imobilelor RAAPPS 

In Monitorul Oficial nr. 320 din 30 aprilie 2014 a fost publicata 
H.G. nr. 338/2014 privind stabilirea plafonului maxim pentru 
cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinatia de 
locuinta de serviciu si imobilelor cu destinatia de locuinta, 
propuse in vederea vanzarii, din fondul locativ administrat de 
Regia Autonoma „Administratia Patrimoniului Protocolului de 
Stat” pentru anul 2014. 

Principalele prevederi 

� Ministrii, inclusiv persoanele care ocupa functii asimilate celei de ministru, precum si 
ministrii delegati, care nu detin in proprietate exclusiva ori in coproprietate imobile cu 
destinatia de locuinte in municipiul Bucuresti, beneficiaza, pe durata mandatului, in limita 

plafonului maxim stabilit conform art. 41 alin. (2) dinLegea nr. 96/2006 privind Statutul 
deputatilor si senatorilor, republicata, cu modificarile ulterioare, de decontarea 

cheltuielilor de cazare pentru folosinta imobilelor cu destinatia de locuinta de serviciu din 
fondul locativ aflat in administrarea Regiei Autonome Administratia Patrimoniului 
Protocolului de Stat”, prevazut in anexa nr. 11 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vanzarea unor imobile, proprietate 
privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului 
Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administratia 
Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile, 
pentru reglementarea cheltuielilor de cazare in unele situatii speciale, precum si pentru 
modificarea unor acte normative, aprobata cu completari prin Legea nr. 382/2013, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

Organizarea Comitetului Tehnico-Economic 

pentru Societatea Informationala 

In Monitorul Oficial nr. 319 din 30 aprilie 2014 a fost publicata 
Instructiunea nr. 238/2014 a ministrului pentru Societatea 
Informationala pentru aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului 
nr. 941/2013 privind organizarea si functionarea Comitetului 
Tehnico-Economic pentru Societatea Informationala. 

Principalele prevederi 

� Avizul prevazut la art. 4 alin. (1) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 941/2013 privind 
organizarea si functionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea 
Informationala are in vedere proiectele ce implica solutii IT&C cu o valoare nominala sau 

cumulata mai mare de 2.500.000 lei, a caror cereri de finantare au fost depuse dupa 
intrarea in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 941/2013. 
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 Conferinta ordinara a Camerei Auditorilor Financiari din Romania 

va avea loc in data de 27 septembrie 2014 

In Monitorul Oficial nr. 316 din 30 aprilie 2014 a fost publicata 
Hotararea nr. 22/2014 a Camerei Auditorilor Financiari din 
Romania privind stabilirea zilei pentru intrunirea Conferintei 
Camerei Auditorilor Financiari din Romania. 

Principalele prevederi 
� Se stabileste ziua de 27 septembrie 2014 ca data la care se va intruni Conferinta ordinara a 

Camerei Auditorilor Financiari din Romania. 
� Convocarea Conferintei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania se va efectua 

cu 30 de zile inainte de data intrunirii acesteia. 

Functionarea Consiliului interministerial din cadrul sistemului 

national de control al exporturilor 

In Monitorul Oficial nr. 313 din 29 aprilie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 922/2014 al ministrului Afacerilor Externe privind 
organizarea si functionarea Consiliului interministerial din cadrul 
sistemului national de control al exporturilor, importurilor si altor 
operatiuni cu produse militare. 

Principalele prevederi 

� Prezentul ordin stabileste modul de organizare si functionare a Consiliului interministerial 

din cadrul sistemului national de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu 
produse militare, denumit in continuare Consiliu, organ fara personalitate juridica aflat in 
coordonarea Ministerului Afacerilor Externe prin Departamentul pentru Controlul 
Exporturilor, denumit in continuare ANCEX, infiintat potrivit dispozitiilor art. 26 alin. (1) din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, 
importurilor si altor operatiuni cu produse militare, republicata. In sensul prezentului ordin, 
termenii si expresiile utilizate sunt definite si au intelesul conform prevederilorart. 5 din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/1999, republicata. 

� Consiliul are ca obiectiv aplicarea regimului de control al exporturilor, importurilor si altor 

operatiuni cu produse militare. 

� Consiliul are rolul de a examina si aviza conform cererile de licenta pentru exportul, 
importul, transferul si intermedierea de produse militare supuse controlului, in 
conformitate cu reglementarile in domeniu. 

� Consiliul analizeaza si evalueaza, dupa caz, alte aspecte referitoare la regimul de control al 

operatiunilor de comert exterior cu produse militare, dupa cum urmeaza: 

• rapoartele nationale ale Romaniei, ca angajamente care deriva din implementarea 
unor instrumente internationale si informarea cu privire la dezvoltarile recente 
semnificative pentru Romania; 

• mandatele unor delegatii mixte la reuniuni internationale de profil; 

• notificarea activitatilor operatorilor economici care nu fac obiectul unor licente, dar 
pot fi de interes pentru aplicarea regimului de control al exporturilor, importurilor si 
altor operatiuni cu produse militare. 
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  Numirea si transferul in functii de judecator militar 

si de  

procuror militar 

In Monitorul Oficial nr. 313 din 29 aprilie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. M 47/2014 al ministrului Apararii Nationale pentru 
aprobarea Regulamentului comun privind numirea ca judecator 
sau procuror militar, transferul de la instantele sau parchetele 
civile la instantele ori parchetele militare, precum si acordarea 
gradelor militare si inaintarea in grad a judecatorilor si 
procurorilor militari. 

Principalele prevederi 

� Poate fi numit in functia de judecator militar, respectiv de procuror militar, judecatorul sau 
procurorul care are cel putin grad profesional de tribunal. 

� Numirea nu poate fi aprobata decat la o instanta sau la un parchet la care judecatorul sau 

procurorul are dreptul sa functioneze. 
� Poate fi numit in functia de judecator militar sau procuror militar judecatorul sau procurorul 

care are numai cetatenia romana. 
� In scopul informarii judecatorilor si procurorilor care intentioneaza sa formuleze cereri de 

numire, semestrial se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii lista 
posturilor vacante de executie de la toate instantele si parchetele militare, precum si a 
posturilor care urmeaza a se vacanta. Posturile vacante de conducere nu se ocupa prin numire, 
ci potrivit procedurilor speciale stabilite prin lege si Regulamentul privind transferul si detasarea 
judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in 
alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in functia de procuror si a 
procurorilor in functia de judecator, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 193/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect 

acordarea unor drepturi de natura salariala 

In Monitorul Oficial nr. 313 din 29 aprilie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. M 50/2014 al ministrului Apararii Nationale pentru 
stabilirea procedurii de efectuare a platii sumelor prevazute prin 
hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de 
natura salariala stabilite in favoarea personalului Ministerului 
Apararii Nationale, devenite executorii in perioada 1 ianuarie–31 
decembrie 2014. 

Principalele prevederi 
� Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti, avand ca obiect acordarea unor drepturi 

de natura salariala stabilite in favoarea personalului militar si civil din cadrul Ministerului 
Apararii Nationale, devenite executorii in perioada 1 ianuarie–31 decembrie 2014, se 
efectueaza potrivit dispozitiilor art. 21 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte 
masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014. 

� Procedura de efectuare a platii sumelor se desfasoara cu respectarea prevederilor legale 
referitoare la angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare. 
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In Monitorul Oficial nr. 315 din 29 aprilie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 3334/2014 al ministrului Educatiei Nationale privind 
aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a evaluarilor 
nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 
2013-2014 si a Calendarului de administrare a acestora. 
 

Principalele prevederi 

� Metodologia reglementeaza organizarea si desfasurarea evaluarilor nationale la finalul 

claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2013-2014, denumite in continuare EN-2014, in 
conformitate cu prevederile art. 74 alin. (2), (3) si (4) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 

� EN -2014 sunt: Evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a, denumita in 
continuare EN II, Evaluarea competentelor fundamentale dobandite in ciclul primar, la finalul 
clasei a IV-a, denumita in continuare EN IV, respectiv Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a, 
denumita in continuare EN VI. 

� EN-2014 se desfasoara in conformitate cu calendarul aprobat. 

Coordonarea EN-2014 

� Coordonarea la nivel national a proiectarii, organizarii si desfasurarii EN-2014, precum si 
valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educatiei Nationale, denumit in 
continuare MEN, prin Centrul National de Evaluare si Examinare, denumit in continuare CNEE. 

� Elaborarea procedurilor specifice evaluarii se realizeaza de catre CNEE, in urma consultarii 
directiilor de specialitate din MEN. 

Structura si durata testelor 

� Testele pentru EN-2014 se elaboreaza de catre CNEE, tinand seama de urmatoarele cerinte: 

• sa fie formulate clar, precis si in stricta concordanta cu programele scolare in vigoare 
pentru fiecare disciplina de studiu; 

• sa aiba un nivel mediu de dificultate. 

� Testele pentru EN-2014 au un format asemanator cu cel al evaluarilor internationale. 

� Baremele de evaluare, precum si alte informatii referitoare la evaluare sunt cuprinse in Caietul 
cadrului didactic, document-tip, elaborat de CNEE. 

� Testele elaborate pentru EN II, administrate elevilor care au urmat cursurile clasei a II-a in limba 
romana, sunt structurate astfel: 

• primul test vizeaza evaluarea competentelor de receptare a mesajelor citite; 

• al doilea test vizeaza evaluarea competentelor de producere a mesajelor scrise; 

• al treilea test vizeaza evaluarea competentelor de matematica. 

� Durata alocata rezolvarii testelor de evaluare este dupa cum urmeaza: 

• de cate 25 de minute pentru fiecare test administrat la EN II; 

• de cate 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV; 

• de cate 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN VI. 

 Ministerul Educatiei a aprobat Metodologia de organizare 

si desfasurare a evaluarilor nationale 
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A fost aprobat calendarul sesiunii speciale a examenului 

de bacalaureat – 2014 

In Monitorul Oficial nr. 316 din 30 aprilie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 3289/2014 al ministrului Educatiei Nationale privind 
aprobarea calendarului sesiunii speciale a examenului de 
bacalaureat – 2014 pentru absolventii de liceu participanti la 
loturile nationale largite ce se pregatesc pentru olimpiadele si 
concursurile internationale. 

Principalele prevederi 

� Lista nominala a absolventilor de liceu care fac parte din loturile nationale de pregatire pentru 
competitiile internationale pe discipline scolare, avizata de directorul general al Directiei 
generale educatie si invatare pe tot parcursul vietii, si lista nominala a absolventilor de liceu care 
fac parte din loturile nationale de pregatire pentru competitiile sportive internationale, avizata 
de directorul Federatiei Sportului Scolar si Universitar, sunt aprobate de presedintele Comisiei 
nationale de bacalaureat – 2014. 

� Sesiunea speciala a examenului de bacalaureat 2014 se desfasoara in conformitate cu 
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011, aprobata prin 
Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.799/2010 privind 
organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat – 2011, cu modificarile ulterioare, 
valabila si pentru examenul de bacalaureat 2014, si potrivit prevederilor Ordinului ministrului 
educatiei nationale nr. 4.923/2013 privind organizarea si desfasurarea examenului de 
bacalaureat national – 2014. 

Termenul de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii 

asistentei medicale a fost prelungit 

In Monitorul Oficial nr. 316 din 30 aprilie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 470/262/2014 al MS si al CNAS pentru prorogarea 
termenului prevazut la art. 1 din Ordinul nr. 1.538/1.014/2013 
privind prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului nr. 
423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile 
acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari 
sociale de sanatate pentru anii 2013–2014. 

Principalele prevederi 

� Se proroga pana la data de 31 mai 2014 inclusiv, termenul prevazut la art. 1 din Ordinul 
ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 
1.538/1.014/2013 privind prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al 
presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile 

acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 

2013–2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 824 din 23 decembrie 2013. 
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Au fost aprobate Normele metodologice privind  

asistenta medicala transfrontaliera 

In Monitorul Oficial nr. 318 din 30 aprilie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 304/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
asistenta medicala transfrontaliera. 

Principalele prevederi 

� In vederea obtinerii autorizarii prealabile pentru rambursarea contravalorii asistentei 

medicale transfrontaliere, asiguratul, un membru al familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica) sau 
o persoana imputernicita de acesta va depune la casa de asigurari de sanatate unde este luat 
in evidenta asiguratul o cerere insotita de: 

• copie de pe actul de identitate sau de pe certificatul de nastere; 

• confirmarea scrisa din partea furnizorului de servicii medicale din statul membru al 
Uniunii Europene in care urmeaza sa se acorde asistenta medicala transfrontaliera, cu 
privire la disponibilitatea acestuia de a acorda respectiva asistenta medicala 
transfrontaliera in perioada indicata de persoana solicitanta; 

• document eliberat de punctul national de contact pentru asistenta medicala 
transfrontaliera din statul membru al Uniunii Europene in care urmeaza sa se acorde 
asistenta medicala transfrontaliera, din care sa rezulte ca furnizorul de servicii 
medicale nu genereaza preocupari serioase si specifice legate de respectarea 
standardelor si a orientarilor privind calitatea ingrijirii medicale si siguranta 
pacientilor, inclusiv dispozitii privind supravegherea. 

� Dupa efectuarea inregistrarii cererii, casa de asigurari procedeaza la analiza acesteia, 
verifica statutul de asigurat al persoanei solicitante si analizeaza documentele prevazute 
anterior. 

� Daca constata indeplinirea conditiilor, elibereaza autorizatia prealabila pentru rambursarea 
asistentei medicale transfrontaliere in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii 
cererii. 

� Daca constata neindeplinirea oricareia dintre conditiile prevazute anterior, cererea de 
autorizare prealabila pentru rambursarea asistentei medicale transfrontaliere nu este 
aprobata, iar acest lucru se comunica in scris solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de 
la data inregistrarii cererii, cu indicarea temeiului legal. 

Realizarea programelor nationale de sanatate curative  

In Monitorul Oficial nr. 318 din 30 aprilie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 269/2014 al CNAS privind modificarea si completarea 
Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate 
curative pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul 
presedintelui CNAS nr. 190/2013. 

Principalele prevederi 

� Decontarea medicamentelor, materialelor sanitare, serviciilor, dispozitivelor medicale si altora 
asemenea acordate in cadrul programelor se realizeaza lunar de catre casele de asigurari de 
sanatate, din fondurile aprobate cu aceasta destinatie, in limita sumelor disponibile, in ordine 
cronologica, pana la 60 de zile calendaristice de la data depunerii facturilor in vederea 
decontarii de catre casa de asigurari de sanatate si acordarii vizei de «bun de plata».  

� Durata maxima de verificare a facturilor nu poate depasi 30 de zile de la data depunerii 
acestora. 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

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

 

9 

 
 
 

Care este regimul juridic al inscrisurilor in forma electronica 

In Monitorul Oficial nr. 316 din 30 aprilie 2014 a fost republicata 
Legea nr. 455/2014 privind semnatura electronica. 

Principalele prevederi 

� Prezenta lege stabileste regimul juridic al semnaturii electronice si al inscrisurilor in forma 

electronica, precum si conditiile furnizarii de servicii de certificare a semnaturilor electronice. 

�  Prezenta lege se completeaza cu dispozitiile legale privind incheierea, validitatea si efectele 
actelor juridice. 

� Nicio dispozitie a prezentei legi nu poate fi interpretata in sensul limitarii autonomiei de vointa 
si a libertatii contractuale a partilor. 

Regimul juridic al inscrisurilor in forma electronica 

� Inscrisul in forma electronica, caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura 
electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul 
respectiv si generata cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice, 
este asimilat, in ceea ce priveste conditiile si efectele sale, cu inscrisul sub semnatura privata. 

� Inscrisul in forma electronica, caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura 
electronica, recunoscut de catre cel caruia i se opune, are acelasi efect ca actul autentic intre 
cei care l-au subscris si intre cei care le reprezinta drepturile. 

� In cazurile in care, potrivit legii, forma scrisa este ceruta ca o conditie de proba sau de 

validitate a unui act juridic, un inscris in forma electronica indeplineste aceasta cerinta daca i 
s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica extinsa, bazata pe un 
certificat calificat si generata prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii. 

� In cazul in care una dintre parti nu recunoaste inscrisul sau semnatura, instanta va dispune 
intotdeauna ca verificarea sa se faca prin expertiza tehnica de specialitate. 

� In acest scop, expertul sau specialistul este dator sa solicite certificate calificate, precum si 
orice alte documente necesare, potrivit legii, pentru identificarea autorului inscrisului, a 
semnatarului ori a titularului de certificat. 

� Partea care invoca inaintea instantei o semnatura electronica extinsa trebuie sa probeze ca 
aceasta indeplineste conditiile necesare. 

� Semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de 
servicii de certificare acreditat, este prezumata a indeplini conditiile. 

� Partea care invoca inaintea instantei un certificat calificat trebuie sa probeze ca furnizorul de 
servicii de certificare care a eliberat respectivul certificat indeplineste conditiile prevazute de 
lege. 

� Furnizorul de servicii de certificare acreditat este prezumat a indeplini conditiile prevazute de 
lege. 

� Partea care invoca inaintea instantei un mecanism securizat de creare a semnaturii trebuie sa 
probeze ca acesta indeplineste conditiile prevazute de lege. 

� Dispozitivul securizat de generare a semnaturii, omologat in sensul prezentei legi, este 
prezumat a indeplini conditiile prevazute de lege. 
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Legea privind protectia animalelor a fost republicata 

In Monitorul Oficial nr. 320 din 30 aprilie 2014 a fost republicata 
Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor. 

Principalele prevederi 

� Prezenta lege reglementeaza masurile necesare pentru asigurarea conditiilor de viata si 

bunastare ale animalelor cu sau fara detinator. 
� Gestionarea populatiei canine fara stapan de pe teritoriul Romaniei se reglementeaza prin 

lege speciala. 
� In sensul prezentei legi, prin detinator de animale se intelege proprietarul, persoana care 

detine cu orice titlu valabil, precum si orice persoana fizica sau juridica in ingrijirea careia se 
afla animalul. 

� Detinatorii de animale au obligatia de a asigura aplicarea normelor sanitare veterinare si de 
zooigiena privind adapostirea, hranirea, ingrijirea, reproductia, exploatarea, protectia si 
bunastarea animalelor. 

� Detinatorii de animale au obligatia de a avea un comportament lipsit de brutalitate fata de 
acestea, de a asigura conditiile elementare necesare scopului pentru care sunt crescute, de a 
nu le abandona si/sau izgoni. 

� Detinatorii de animale au obligatia de a asigura acestora, in functie de nevoile etologice, 
specie, rasa, sex, varsta si categorie de productie, urmatoarele: 

• un adapost corespunzator; 

• hrana si apa suficiente; 

• posibilitatea de miscare suficienta; 

• ingrijire si atentie; 

• asistenta medicala. 
� Detinatorilor de animale le este interzis sa aplice rele tratamente si cruzimi. 
� In sensul prezentei legi, prin rau tratament se intelege comportamentul brutal, abuzul in 

utilizarea animalelor, supunerea animalelor la eforturi inutile, precum si neasigurarea 
conditiilor prevazute anterior. 

� In sensul prezentei legi, prin cruzime fata de animale se intelege: 

• omorarea animalelor, cu intentie; 

• practicarea tirului pe animale domestice sau captive; 

• organizarea de lupte intre animale sau cu animale; 

• folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla 
agresivitatea; 

• folosirea de animale pentru expozitii, spectacole, publicitate, realizare de filme si in 
scopuri asemanatoare, daca aceste activitati le provoaca suferinte fizice si psihice, 
afectiuni sau raniri; 

• abandonarea si/sau alungarea unui animal a carui existenta depinde de ingrijirea 
omului; 

• administrarea de substante destinate stimularii capacitatilor fizice ale animalelor in 
timpul competitiilor sportive, sub forma dopajului; 

• maltratarea si schingiuirea animalelor; 

• interventiile chirurgicale destinate modificarii aspectului unui animal sau altor scopuri 
necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, sectionarea corzilor vocale, ablatia 
ghearelor, coltilotul ciocului si dintilor; 

• provocarea de suferinte fizice si psihice prin orice mijloace; etc. 
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In Monitorul Oficial nr. 310 din 28 aprilie 2014 a fost publicata 
Hotararea din 9 aprilie 2013 in Cauza Flueras impotriva Romaniei 
a Marii Camere a CEDO. 

Principalele prevederi 

� La originea cauzei se afla Cererea nr. 17.520/04, indreptata impotriva Romaniei, prin care un 
resortisant al acestui stat, domnul Cosmin Dragu Flueras (reclamantul), a sesizat Curtea la 16 
februarie 2004, in temeiul art. 34 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a 
libertatilor fundamentale (Conventia). 

� Reclamantul a fost reprezentat de G. Mateut, avocat in Arad. Guvernul roman a fost 
reprezentat de agentii guvernamentali, domnul R.-H. Radu si doamna I. Cambrea, din cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe. 

� Reclamantul a sustinut ca i-a fost incalcat dreptul 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 18 decembrie 2003 a Curtii de Apel Timisoara, fara o noua administrare directa 
a probelor si fara sa fie ascultat in persoana. 

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

� Reclamantul pretinde ca nu a beneficiat de un proces echitabil in speta, avand in vedere ca a 
fost condamnat de instanta de recurs atat in 2003, cat si in 2011, fara sa fie ascultat si fara 
administrarea directa de probe, desi fusese achitat de instantele inferioare pe baza acelorasi 
elemente. Reclamantul se plange, de asemenea, ca dreptul sau la aparare a fost incalcat, pe 
motiv ca nu a avut posibilitatea de a interoga martorii acuzarii si apararii in fata Curtii de Apel 
Timisoara, care si-a intemeiat deciziile din 2003 si 2011 pe declaratiile facute in fata 
parchetului in absenta sa si a avocatului sau. Acesta invoca art. 6 §1 si §3 din Conventie. 

� Curtea constata ca acest capat de cerere al reclamantului nu este vadit nefondat in sensul 
art. 35 §3 din Conventie si ca nu prezinta niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, este 

necesar sa fie declarat admisibil. 

� Astfel, Curtea a unit cu fondul exceptiile preliminare ale Guvernului privind calitatea de 
victima a reclamantului si epuizarea cailor de atac interne, referitoare la art. 6 §1 din 
Conventie, si le-a respins. 

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

§1 din Conventie si inadmisibila pentru celelalte capete de cerere si a hotarat ca a fost 
incalcat art. 6 §1 din Conventie. 

� Curtea a mai hotarat: 

• ca statul parat trebuie sa plateasca reclamantului, in termen de 3 luni de la data 
ramanerii definitive a hotararii, in conformitate cu art. 44 §2 din Conventie, 
urmatoarele sume, care vor fi convertite in moneda statului parat la cursul de schimb 
valabil la data platii: 

� - 3.000 EUR (trei mii euro), plus orice suma ce poate fi datorata cu titlu de impozit, pentru 

prejudiciul moral; 

� - 10.000 EUR (zece mii euro), plus orice suma ce poate fi datorata de reclamant cu titlu de 
impozit, pentru cheltuielile de judecata. 

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

cerere. 

Romania a fost condamnata la CEDO in cauza Flueras 

pentru incalcarea art. 6 din Conventie 
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In Monitorul Oficial nr. 318 din 30 aprilie 2014 a fost publicata 
Decizia nr. 107 din 27 februarie 2014 a Curtii Constitutionale 
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 
2 lit. b) si ale art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea 
Securitatii. 

Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 24 octombrie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 5.300/2/2011, Inalta Curte 
de Casatie si Justitie – Sectia de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea 
Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) si art. 10 din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si 
deconspirarea Securitatii. 

� Exceptia a fost ridicata de Adrian Octav Fulea intr-o cauza avand ca obiect solutionarea 
recursului formulat impotriva Sentintei civile nr. 1.334 din 27 februarie 2012 a Curtii de Apel 
Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, pronuntata intr-o cauza prin care a 
fost respinsa ca tardiv formulata o contestatie impotriva unei adeverinte emise de Consiliul 
National pentru Studierea Arhivelor Securitatii. 

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, in esenta, ca 
definitia notiunii de „colaborator al Securitatii“ cuprinsa in art. 2 lit. b) din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 24/2008 este incompleta, intrucat nu doar informatorii au colaborat 
cu organele securitatii. 

� De asemenea, arata ca prevederile art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

24/2008 sunt discriminatorii, deoarece stabilesc ca adeverintele din care rezulta ca persoana 
verificata a avut sau nu calitatea de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia pot fi 
contestate la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti in termen 
de 30 de zile, termen care se calculeaza de la momentul publicarii pe pagina de internet a 
Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii. 

� Calcularea acestui termen de la momentul publicarii pe pagina de internet, si nu de la 
momentul comunicarii adeverintei, prin scrisoare recomandata, creeaza discriminari intre 
persoanele care pot utiliza internetul si cele care nu il pot utiliza. 

� Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de contencios administrativ si fiscal considera ca 
exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) si ale art. 10 alin. (1) din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 nu este intemeiata, sens in care invoca 
deciziile Curtii Constitutionale nr. 530 din 9 aprilie 2009 si nr. 436 din 15 aprilie 2010. 

� Avocatul Poporului considera ca prevederile art. 2 lit. b) si ale art. 10 alin. (1) din Ordonanta 

de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 sunt constitutionale, intrucat nu instituie niciun 
privilegiu sau discriminare pe criterii arbitrare, fiind aplicabile tuturor persoanelor aflate in 
ipoteza normei legale. 

� Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate ridicata de 
Adrian Octav Fulea in Dosarul nr. 5.300/2/2011 al Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia de 
contencios administrativ si fiscal si a constatat ca prevederile art. 10 alin. (1) din Ordonanta 

de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea 

Securitatii sunt neconstitutionale. 

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a O.U.G. privind accesul 

la propriul dosar si deconspirarea Securitatii 
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Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 18 februarie 2014, pronuntata in Dosarul nr. 530/303/2013, in baza art. 
475 din Codul de procedura penala, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia I penala a hotarat 
sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind pronuntarea unei hotarari prealabile 

pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizand aplicarea legii penale mai 

favorabile pe institutii autonome, respectiv daca institutia prescriptiei raspunderii penale 
reprezinta o institutie autonoma sau nu fata de institutia pedepsei. 

Raportul asupra chestiunii de drept supusa dezlegarii 

� Aratand ca rolul hotararilor preliminare este acela de a unifica practica judiciara, judecatorul-
raportor a subliniat faptul ca, in rezolvarea problemelor de drept cu care a fost sesizata, 
instanta suprema nu poate face abstractie de existenta unei practici judiciare generale clare si 
neechivoce, de natura sa creeze previzibilitate in aplicarea legii. 

� Avand in vedere ca majoritatea covarsitoare a instantelor s-au exprimat in sensul ca 

prescriptia raspunderii penale este o institutie autonoma in raport cu pedeapsa, observand 
si faptul ca interpretarea Curtii Constitutionale este o reflectare a dezlegarii date de catre 
Curtea Europeana a Drepturilor Omului si Curtea de Justitie a Uniunii Europene problemei 
aplicarii legii penale in timp, in sensul retroactivitatii legii penale noi doar daca aceasta este 
mai favorabila persoanei acuzate, judecatorul-raportor a subliniat ca si doctrina este 
majoritara si neechivoca in sensul ca prescriptia raspunderii penale este o institutie autonoma 
in raport cu pedeapsa. 

� Astfel cum a reiesit in urma examenului jurisprudential si doctrinar efectuat, a considerat ca 
prescriptia raspunderii penale apare ca fiind o institutie de drept penal substantial unitara, 
careia i se aplica dispozitiile constitutionale si legale privind aplicarea legii penale mai 
favorabile (mitior lex), institutie de drept care are o functionare autonoma si independenta 
fata de pedeapsa. 

� Potrivit doctrinei si practicii ICCJ si a Curtii Constitutionale in materie (in special Decizia de 
referinta nr. 1.092 din 18 decembrie 2012), s-a conturat concluzia ca in privinta institutiei 

prescriptiei, „dat fiind caracterul de norma de drept penal material, nu se impune instituirea 

unor dispozitii tranzitorii, intrucat, in acord cu art. 15 alin. (2) din Constitutie reflectat in art. 
13 din Codul penal, legislatia prevede solutia de urmat in cazul conflictului de legi“. 

� ICCJ a decis admiterea sesizarii formulate de catre Curtea de Apel Bucuresti – Sectia I penala 
in Dosarul nr. 530/303/2013, prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru 
dezlegarea de principiu a problemei de drept vizand aplicarea legii penale mai favorabile in 
cazul prescriptiei raspunderii penale, respectiv daca prescriptia raspunderii penale reprezinta 
o institutie autonoma fata de institutia pedepsei. 

� Astfel, ICCJ a decis ca in aplicarea art. 5 din Codul penal, stabileste ca prescriptia raspunderii 

penale reprezinta o institutie autonoma fata de institutia pedepsei. 

ICCJ a admis sesizarea privind aplicarea legii penale mai favorabile 

pe institutii autonome 

In Monitorul Oficial nr. 319 din 30 aprilie 2014 a fost publicata 
Decizia nr. 2 din 14 aprilie 2014 a ICCJ - Completul pentru 
dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala privind 
aplicarea legii penale mai favorabile pe institutii autonome, 
respectiv daca institutia prescriptiei raspunderii penale reprezinta 
o institutie autonoma sau nu fata de institutia pedepsei. 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  

� Propunere legislativa pentru scutirea de la plata a unor debite catre bugetul asigurarilor 
sociale de stat  
 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 141/2002 privind regle-
mentarea depozitarii semnintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si 
constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit  
 

� Propunere legislativa privind unele masuri de stimulare a invatamantului profesional, 
universitar si a cercetarii stiintifice  
 

� Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii  
 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor 
de concesiune de servicii  
 

� Propunere legislativa pentru infiintarea Regiei Monopolurilor Statului  
 

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

� Proiect de Lege privind unele masuri pentru reabilitarea structurilor de primire turistica 
situate in statiuni turistice si balneoclimaterice, de interes national  
 

� Proiect de Lege pentru completarea O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere  
 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

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

� Propunere legislativa privind modificarea Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia 
 

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

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

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

� Propunere legislativa privind modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informatiile de interes public 
 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in 
constructii 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

UE ia masuri pentru inghetarea si confiscarea produselor infractiunilor 
 

In Jurnalul Oficial nr. L127 din 29 aprilie 2014 a fost publicata Directiva 2014/42/UE privind inghetarea si 
confiscarea instrumentelor si produselor infractiunilor savarsite in UE. 
 

Directiva instituie norme minime privind inghetarea bunurilor in vederea unei posibile confiscari ulterioare si 

privind confiscarea bunurilor in materie penala. Statele membre sunt obligate a se conforma directivei pana la 

4 octombrie 2015. 

 

Noi dispozitii privind ITP a autovehiculelor si controlul tehnic in trafic al vehiculelor comerciale 
 

In Jurnalul Oficial nr L127 din 29 aprilie 2014 a fost publicata Directiva 2014/45/UE privind inspectia 
tehnica periodica a autovehiculelor si a remorcilor acestora si de abrogare a Directivei 2009/40/CE, text cu 
relevanta pentru SEE. 
Directiva instituie cerintele minime privind sistemul de inspectie tehnica periodica a vehiculelor care circula pe 

drumurile publice. Statele membre sunt obligate a se conforma directivei pana la 20 mai 2017. Directiva 

2009/40/CE se abroga cu efect de la 20 mai 2018. 
 

In Jurnalul Oficial nr L127 din 29 aprilie 2014 a fost publicata Directiva 2014/47/UE privind controlul tehnic 
in trafic al vehiculelor comerciale care circula in Uniune si de abrogare a Directivei 2000/30/CE, text cu 
relevanta pentru SEE. 
Directiva stabileste cerinte minime pentru un regim al controalelor tehnice in trafic aplicate vehiculelor 

comerciale care circula pe teritoriul statelor membre. Statele membre sunt obligate a se conforma directivei 

pana la 20 mai 2017. Directiva 2000/30/CE se abroga cu incepere de la 20 mai 2018. 

 

Noi dispozitii privind 
 

In Jurnalul Oficial nr L128 din 30 aprilie 2014 a fost publicata Directiva 2014/50/UE privind cerintele 
minime de crestere a mobilitatii lucratorilor intre statele membre prin imbunatatirea dobandirii si a 
pastrarii drepturilor la pensie suplimentara, text cu relevanta pentru SEE. 
 

Directiva stabileste norme care vizeaza facilitarea exercitarii dreptului lucratorilor la libera circulatie intre 

statele membre prin reducerea obstacolelor create de anumite norme care reglementeaza regimurile de 

pensie suplimentara legate de existenta unui raport de munca. Statele membre sunt obligate a se conforma 

directivei pana la 21 mai 2018. 
 

In Jurnalul Oficial nr L128 din 30 aprilie 2014 a fost publicata Directiva 2014/54/UE privind masurile de 
facilitare a exercitarii drepturilor conferite lucratorilor in contextul liberei circulatii a lucratorilor, text cu 
relevanta pentru SEE. 
 

Directiva stabileste dispozitii care faciliteaza aplicarea si asigurarea respectarii, in mod uniform, a drepturilor 

conferite prin articolul 45 din TFUE si prin art. 1-10 din Regulamentul (UE) nr. 492/2011. Prezenta directiva se 

aplica cetatenilor Uniunii care isi exercita drepturile respective si membrilor familiilor lor. Statele membre sunt 

obligate a se conforma directivei pana la 21 mai 2016. 

 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. C112 din 14 aprilie 2014 a fost publicata ultima publicatie CJUE.  
 

 

Jurisprudenta europeana 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 
 

 

Noi prevederi privind examinarea medicala si 

psihologica a personalului cu atributii in siguranta 

transporturilor  
 
Ministerului Transporturilor a publicat pe data de 30 aprilie un proiect de 
ordin comun al ministrului transporturilor si ministrul sanatatii pentru 
completarea Normelor metodologice privind examinarea medicala si 
psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor si 
periodicitatea examinarii, aprobate prin Ordinul nr. 1260/1390/2013. 

Conform referatului de aprobare, prin Ordinul comun al ministrului transporturilor si al ministrului 
sanatatii nr. 1260/1390/2013 s-au aprobat Normele metodologice privind examinarea medicala si 
psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor si periodicitatea examinarii. În baza 
acestui ordin, toate persoanele cu functii in siguranta transporturilor au obligatia efectuarii 
examinarilor medicale si psihologice, aceasta constituind o cerinta obligatorie pentru desfasurarea 
activitatii specifice.  
 
În acest moment, exista un numar foarte mare de persoane cu functii in siguranta transporturilor care 
nu au efectuat examinarea medicala si psihologica pentru controlul periodic, conform periodicitatii 
noilor reglementari, datorita numarului redus de unitati agreate, iar pentru evitarea unui blocaj in 
desfasurarea activitatii din domeniul transporturilor, este necesara precizarea valabilitatii avizelor 
medicale si psihologice pentru perioada pentru care au fost emise.  
 
� Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt 

asteptate pe adresa de e-mail: consultare.publica@mt.ro, in 10 zile de la publicare. 

Nivelul minim al alocatiei zilnice de hrana pentru unitatile publice 

de asistenta sociala a fost stabilit 

Ministerul Muncii a publicat pe data de 28 aprilie un proiect de Hotarare a 
Guvernului privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana 
pentru consumurile colective din unitatile sau institutiile publice de asistenta 
sociala, precum si in institutiile sau unitatile de asistenta sociala pentru 
invatamantul special. 

Conform notei de fundamentare, proiectul prevede majorarea alocatiei de hrana, cu 33%, prin aplicarea 
indicelui de crestere a preturilor de consum, stabilit de Comisia Nationala de Prognoza, la nivelul 
perioadei 2009-2013. 
 
De asemenea, aceasta majorare a cuantumului alocatiei de hrana este necesara si din punct de vedere al 
asigurarii unei alimentatii corespunzatoare tinand cont si de afectiunile de care sufera majoritatea 
asistatilor din aceste institutii, precum si de obligativitatea asigurarii necesarului de calorii. 
 
În acelasi context, se propune ca nivelul stabilit sa fie actualizat anual cu indicele cresterii preturilor si sa 
fie aprobat prin hotarari ale consiliilor locale care administreaza unitatile sau institutiile de asistenta 
sociala, asigurandu-se operativitate in actualizarea acestora. 
 

� Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise la 

adresa: dezbateri@mmuncii.ro, in 10 zile de la publicare. 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

- in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 
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Decrete semnate in perioada 26 aprilie – 2 mai 
 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 58/2013 
pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele 
pentru agricultura, industrie alimentara, piscicultura, silvicultura si 
dezvoltare rurala si pentru abrogarea Art. II din Legea nr. 122/2012 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru 
agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (2) al art. 96 
din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. /2014 pentru stabilirea mecanismului 
financiar necesar punerii in aplicare a Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii 
Moldova privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara in baza unui ajutor 
financiar nerambursabil in valoare de 100 de milioane de euro acordat de Romania Republicii 
Moldova, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010, si a protocolului aditional la acesta, semnat la 
Chisinau la 23 septembrie 2010, si a celui de-al doilea Protocol aditional la Acord, semnat la Bucuresti 
la 10 august 2011 si la Chisinau la 16 august 2011; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de parteneriat si cooperare intre 
Uniunea Europeana si statele membre, pe de o parte, si Republica Irak, pe de alta parte, semnat la 
Bruxelles la 11 mai 2012; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului-cadru global de parteneriat si 
cooperare intre Uniunea Europeana si statele sale membre, pe de o parte, si Republica Socialista 
Vietnam, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2012; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat si cooperare 
intre Uniunea Europeana si statele sale membre, pe de o parte, si Republica Filipine, pe de alta parte, 
semnat la Phnom Penh la 11 iulie 2012; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat si cooperare 
intre Uniunea Europeana si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Mongolia, pe de alta parte, 
semnat la Ulan Bator la 30 aprilie 2013; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 84/2013 pentru modificarea si 
completarea O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind 
stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. 
 
 



 

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