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proiect. 
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In Monitorul Oficial nr. 321 din 5 mai 2014 a fost republicata Legea nr. 

291/2007 privind intrarea, stationarea, desfasurarea de operatiuni sau 

tranzitul fortelor armate straine pe teritoriul Romaniei. 

Principalele prevederi 

� Prezenta lege constituie cadrul general privind conditiile in care fortele armate straine 

pot intra, stationa, desfasura operatiuni sau tranzita teritoriul Romaniei. 

Aprobarea intrarii fortelor armate straine pe teritoriul Romaniei 

� Infiintarea pe teritoriul Romaniei a unor comandamente ori baze militare straine sau 

reprezentante militare ale unor organizatii internationale se face cu aprobarea 

Parlamentului. 

� Intrarea si stationarea fortelor armate straine in Romania sau tranzitarea teritoriului 

national de catre acestea, in scopul pregatirii si/sau desfasurarii de operatii militare, 

potrivit angajamentelor asumate de Romania prin tratate internationale, se aproba de 

catre Presedintele Romaniei la propunerea prim-ministrului, dupa consultarea Consiliului 

Suprem de Aparare a Tarii. Presedintele Romaniei informeaza Parlamentul despre 

decizie, in termen de 5 zile de la luarea acesteia, iar daca Parlamentul este in vacanta, de 

la inceperea sesiunii ordinare sau extraordinare, dupa caz. 

� In situatia in care activitatile prevazute anterior nu se executa in baza prevederilor unor 

tratate internationale la care Romania este parte, Presedintele Romaniei solicita 

incuviintarea Parlamentului. 

� Guvernul informeaza presedintii celor doua Camere ale Parlamentului despre situatia 

fortelor armate straine aflate pe teritoriul Romaniei, semestrial sau ori de cate ori este 

nevoie. 

Legea privind tranzitul fortelor armate straine pe teritoriul Romaniei a 

fost republicata 

A fost aprobat Regulamentul onorurilor si ceremoniilor militare in 

Ministerul Afacerilor Interne 

In Monitorul Oficial nr. 330 din 7 mai 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 64/2014 al ministrului Afacerilor Interne privind aprobarea 

Regulamentului onorurilor si ceremoniilor militare in Ministerul 

Afacerilor Interne. 

Principalele prevederi 
� Prezentul regulament reglementeaza modul de organizare a activitatilor specifice pentru 

acordarea onorurilor si desfasurarea ceremoniilor militare in cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne, atat la nivel central, cat si la nivel local. 

� Onorul militar, denumit in continuare onor, constituie forma suprema de manifestare a 

stimei, pretuirii si respectului fata de: 

• imnul national al Romaniei sau al altor state; 

• drapelul Romaniei; 

• personalitatile militare si civile romane sau straine; 

• drapelul de lupta; 

• evenimentele aniversare; 

• monumentele sau insemnele comemorative declarate si recunoscute oficial de 

statul roman; 

• persoanele decedate, carora li se organizeaza funeralii cu onoruri. 
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 Organizarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si 

Persoanelor Varstnice 

In Monitorul Oficial nr. 332 din 7 mai 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 344/2014 privind organizarea si functionarea Ministerului 

Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, 

precum si pentru modificarea unor acte normative. 

Principalele prevederi 

� Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice se organizeaza si 

functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate 

juridica, in subordinea Guvernului. 

� Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice realizeaza politicile 

nationale, corelate cu cele la nivel european si international, in domeniile muncii, familiei, 

protectiei sociale si persoanelor varstnice, indeplinind rolul de autoritate de stat, strategie 

si planificare, reglementare, sinteza, coordonare, monitorizare, inspectie si control. 

� Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice asigura coordonarea 

aplicarii strategiei si politicilor Guvernului in domeniile muncii, familiei, protectiei sociale si 

persoanelor varstnice. 

HG privind functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor 

Climatice a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 330 din 7 mai 2014 a fost publucata H.G. 

nr. 342/2014 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 428/2013 

privind organizarea si functionarea Departamentului pentru ape, 

paduri si piscicultura, precum si pentru modificarea si completarea 

H.G. nr. 48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului 

Mediului si Schimbarilor Climatice si pentru modificarea unor acte 

normative in domeniul mediului si schimbarilor climatice. 

Principalele prevederi 

� Ministrul delegat pentru ape, paduri si piscicultura este ajutat in activitatea de conducere 

a departamentului de 2 secretari de stat, prevazuti la art. 14 alin. (11) H.G. nr. 48/2013 

privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice si pentru 

modificarea unor acte normative in domeniul mediului si schimbarilor climatice, cu 

modificarile si completarile ulterioare, de un secretar general si de un secretar general 

adjunct, inalti functionari publici, numiti in conditiile legii. 

� Ministrul delegat pentru ape, paduri si piscicultura poate delega atributii, in conditiile legii, 

secretarilor de stat, secretarului general si secretarului general adjunct. 

� Numarul maxim de posturi aprobat pentru departament este de 136, exclusiv demnitarii si 

posturile aferente cabinetului ministrului delegat pentru ape, paduri si piscicultura. 

� Incadrarea personalului din cadrul Departamentului pentru ape, paduri si piscicultura se 

realizeaza in termenele si cu procedura aplicabila fiecarei categorii de personal prin ordin al 

ministrului delegat pentru ape, paduri si piscicultura, in termen de maximum 30 de zile de la 

data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. 
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 A fost infiintat Departamentul pentru Privatizare si Administrarea 

Participatiilor Statului 

In Monitorul Oficial nr. 325 din 5 mai 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 20/2014 privind infiintarea Departamentului pentru 

Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului. 

Principalele prevederi 
� Departamentul pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului se infiinteaza ca 

institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Economiei, 

responsabila cu elaborarea strategiilor si politicilor de privatizare, cu coordonarea si 

controlul implementarii acestora, prin reorganizarea Oficiului Participatiilor Statului si 

Privatizarii in Industrie, si prin preluarea unor activitati, potrivit prevederilor prezentei 

ordonante de urgenta. 

� Ministerul Economiei, prin D.P.A.P.S., elaboreaza si pune in aplicare masurile necesare in 

vederea realizarii politicilor si strategiilor de privatizare si coordonarii unitare a procesului 

de privatizare a operatorilor economici cu capital de stat. 

Inchirierea si folosirea locuintelor de serviciu din administrarea 

Ministerului Apararii Nationale 

In Monitorul Oficial nr. 326 din 6 mai 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. M52/2014 al ministrului Apararii Nationale pentru modificarea 

si completarea Instructiunilor privind repartizarea, inchirierea si 

folosirea locuintelor de serviciu si a locuintelor de interventie din 

administrarea Ministerului Apararii Nationale, aprobate prin 

Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.84/2009. 

Principalele prevederi 

� Personalul Ministerului Apararii Nationale are dreptul la locuinta de serviciu sau de 

interventie aflata in administrarea Ministerului Apararii Nationale, in conditiile legii. 

� Personalul Ministerului Apararii Nationale beneficiaza de dreptul prevazut anterior in 

urmatoarele conditii: 

• daca el, sotia/sotul sau ceilalti membri de familie aflati in intretinere nu detin ori nu 

au detinut o locuinta proprietate personala in garnizoana in care isi desfasoara 

activitatea; 

• daca el, sotia/sotul nu are repartizata prin contractul de inchiriere o locuinta din 

fondul locativ de stat in garnizoana in care isi desfasoara activitatea; 

• daca el, sotia/sotul nu si-a instrainat locuinta, fosta de serviciu. 

� In cazul in care intr-o garnizoana se realizeaza locuinte de interventie din fondurile 

planificate de un director de program, acestea se repartizeaza personalului unitatilor 

militare din garnizoana subordonate directorului de program/categoriei de forte ale armatei 

prin care se deruleaza programul respectiv. 

� Comisiile analizeaza cererile primite si hotarasc repartizarea locuintelor de serviciu sau de 

interventie in functie de fondul locativ disponibil si cu respectarea criteriilor si a sistemului 

de punctaj privind repartizarea locuintelor de serviciu sau de interventie aflate in 

administrarea Ministerului Apararii Nationale. 
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  Gestionarea financiara a instrumentelor structurale 

In Monitorul Oficial nr. 327 din 6 mai 2014 a fost publicata Legea 

nr. 61/2014 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. 

Principalele prevederi 

� Dupa efectuarea verificarilor cererii de plata, autoritatea de management vireaza 

beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile si contravaloarea taxei pe valoarea adaugata 

considerate neeligibila, aferenta cheltuielilor eligibile, in termen de 5 zile lucratoare de la 

momentul la care aceasta dispune de resurse in conturile sale, intr-un cont distinct de disponibil 

deschis pe numele beneficiarilor la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului. 

Legea privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici 

si mijlocii a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 328 din 6 mai 2014 a fost publicata Legea 

nr. 62/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 

privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si 

mijlocii. 

Principalele prevederi 

� In sensul prezentei legi, prin intreprindere se intelege orice forma de organizare a unei activitati 

economice, autorizata potrivit legilor in vigoare sa faca activitati de productie, comert sau 

prestari de servicii, in scopul obtinerii de venituri, in conditii de concurenta, respectiv: societati 

reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, societati cooperative, persoane fizice autorizate, intreprinzatori titulari ai unei 

intreprinderi individuale si intreprinderile familiale, autorizate potrivit dispozitiilor legale in 

vigoare, care desfasoara activitati economice. 

� Prevederile prezentei legi sunt aplicabile si asociatiilor si fundatiilor, cooperativelor agricole si 

societatilor agricole care desfasoara activitati economice. 

� Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra intreprinderilor 

mici si mijlocii analizeaza raportul privind aplicarea Testului IMM si emite un aviz consultativ cu 

privire la oportunitatea aprobarii proiectului de act normativ evaluat, care se trimite 

initiatorului, prin grija autoritatii administratiei publice centrale cu atributii in domeniul 

intreprinderilor mici si mijlocii. 

� Regulamentul de organizare si functionare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al 

actelor normative asupra intreprinderilor mici si mijlocii si metodologia de elaborare si aplicare 

a Testului IMM se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii administratiei publice centrale 

cu atributii in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii.“ 

� Pentru asigurarea unui mediu favorabil initierii si dezvoltarii afacerilor, in procesul de 

elaborare a actelor normative care au impact asupra intreprinderilor mici si mijlocii, initiatorii 

vor respecta principiul «Ganditi mai intai la scara mica», precum si principiul numarului 

constant. 
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In Monitorul Oficial nr. 336 din 8 mai 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat 

pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea 

regionala prin crearea de locuri de munca. 

 

Principalele prevederi 

� Scopul prezentei hotarari il reprezinta instituirea unei scheme de ajutor de stat, denumita in 

continuareschema, avand ca obiectiv dezvoltarea regionala prin realizarea de investitii care 

determina crearea de locuri de munca in toate sectoarele. 

� Acordarea ajutoarelor de stat regionale pentru investitii in cadrul schemei se face cu 

respectarea prevederilor privind ajutorul de stat regional din Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al 

Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata 

comuna in aplicarea art. 87 si 88 din tratat (Regulamentul general de exceptare pe categorii de 

ajutoare), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 214 din 9 august 2008, 

denumit in continuare Regulament, si este exceptata de la obligatia notificarii catre Comisia 

Europeana. 

� Comisia Europeana este informata in termen de 20 de zile lucratoare de la data intrarii in 

vigoare a prezentei hotarari, potrivit prevederilor Regulamentului. 

 Instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor 

Care sunt cheltuielile eligibile pentru fondurile realocate 

 Programului operational regional 

In Monitorul Oficial nr. 336 din 8 mai 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 336/128/634 al MDRAP, al ministrului Fondurilor Europene si al 

MFP privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru 

apelul de proiecte pentru fondurile realocate Programului 

operational regional. 

Principalele prevederi 

� Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data de 1 ianuarie 2007 daca 

se incadreaza in prevederile art. 6 si 9 din Hotararea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de 

eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele 

operationale, cu modificarile si completarile ulterioare, si sunt platite prin ordin de plata dupa 

data intrarii in vigoare a contractului de finantare semnat intre beneficiar, organismul 

intermediar si Autoritatea de management a Programului operational regional, denumit in 

continuare contract de finantare. 

� Procedurile de achizitie derulate pentru efectuarea cheltuielilor mentionate la alin. (1) sunt in 

conformitate cu prevederile legale privind achizitiile publice. 

� Sunt eligibile cheltuielile privind amenajarea terenului si amenajari pentru protectia mediului. 

� Pentru amenajarea terenului sunt considerate eligibile cheltuielile efectuate la inceputul 

lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului si care constau in demontari, defrisari, evacuari 

ale materialelor rezultate, devieri ale retelelor de utilitati din amplasament, drenaje. 

� In cazul amenajarilor pentru protectia mediului sunt considerate eligibile cheltuielile efectuate 

pentru lucrari si actiuni de protectia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dupa 

terminarea lucrarilor. 
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Gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile pentru 

obiectivul „Cooperare teritoriala europeana” 

In Monitorul Oficial nr. 338 din 8 mai 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 391/633/2014 al MDRAP si al MFP pentru modificarea si 

completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

105/2011 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe 

nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru 

obiectivul „Cooperare teritoriala europeana”. 

Principalele prevederi 

� Pentru programele finantate din FEDR si IPA, prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si art. 4alin. (2) 

din Legea nr. 105/2011, ordonatorii de credite cu rol de Autoritate de management pot incheia 

contracte/decizii de finantare a caror valoare poate determina depasirea sumelor alocate in 

euro din fonduri externe nerambursabile si cofinantare de la bugetul de stat in limita sumelor 

rezultate din creante bugetare, economii, reduceri procentuale si din rezilierea contractelor de 

finantare, estimate a se realiza pana la 31 decembrie 2015 pentru Programul de cooperare 

transfrontaliera Romania—Bulgaria 2007—2013, respectiv pana la 31 decembrie 2016 pentru 

Programul IPA de cooperare transfrontaliera Romania—Republica Serbia, cu incadrarea in 

creditele de angajament aprobate cu aceasta destinatie prin legile bugetare anuale si in 

conditiile agreate cu statele partenere in program. 

� Incheierea de contracte/decizii de se va face cu asumarea raspunderii financiare a liderilor de 

proiect/partenerilor. In conditiile in care liderii de proiect/partenerii romani nu returneaza 

sumele in perioada indicata, acestea vor fi suportate din bugetul Ministerului Dezvoltarii 

Regionale si Administratiei Publice pana la recuperare. 

Conformitatea statutului societatilor cooperative cu  

prevederile Legii nr. 1/2005 

In Monitorul Oficial nr. 327 din 6 mai 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 585/2014 al ministrului Economiei, Departamentul pentru 

Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism privind 

aprobarea componentei Comisiei de examinare a documentatiei, a 

Procedurii de avizare si a modelului de aviz pentru conformitatea 

statutului asociatiilor sau uniunilor judetene/nationale de societati 

cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea si 

functionarea cooperatiei. 

Principalele prevederi 

� Comisia de examinare a documentatiei in vederea eliberarii avizului pentru conformitatea 

statutului asociatiilor sau uniunilor judetene/nationale de societati cooperative cu prevederile 

Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, prevazut la art. 3 pct. 41 din 

Hotararea Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru 

intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism, cu modificarile ulterioare, 

functioneaza in Directia politici pentru IMM si cooperatie din cadrul Departamentului pentru 

Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism si are ca atributii principale 

inregistrarea si analizarea cererilor, precum si acordarea avizului pentru conformitatea 

statutului asociatiilor sau uniunilor judetene/nationale de societati cooperative cu prevederile 

Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 
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A fost aprobat Regulamentul de organizare a Curtii de Arbitraj 

Comercial International de pe langa CCIR 

In Monitorul Oficial nr. 328 din 6mai 2014 a fost publicata Decizia 

nr. 6/2014 a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei pentru 

aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea 

Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de 

Comert si Industrie a Romaniei. 

Principalele prevederi 

� Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a 

Romaniei, denumita in continuare Curtea de Arbitraj, este o institutie permanenta de 

arbitraj, fara personalitate juridica, independenta in exercitarea atributiilor ce ii revin, 

organizata si functionand in conformitate cu Legea camerelor de comert din Romania nr. 

335/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si in conformitate cu prezentul 

regulament. 

� Sediul Curtii de Arbitraj este in Romania, municipiul Bucuresti, bd. Octavian Goga nr. 2, 

sectorul 3. 

Misiunea Curtii de Arbitraj 

� Curtea de Arbitraj are misiunea de a organiza arbitrajul intern si international, precum si 

alte modalitati alternative de solutionare a litigiilor. 

Atributiile Curtii de Arbitraj 

� Curtea de Arbitraj indeplineste urmatoarele atributii: 

• organizeaza si administreaza solutionarea litigiilor interne si internationale prin 

arbitraj institutionalizat, in conditiile prevazute de prezentul regulament, de Regulile 

de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International, denumite in 

continuare Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj, de dispozitiile Legii 

nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura civila, de legile 

speciale in domeniu si de conventiile internationale la care Romania este parte; 

• asigura partilor, la cerere, organizarea arbitrajului ad-hoc, in cauzele in care, prin 

conventia arbitrala, au optat pentru aceasta modalitate de arbitraj; 

• elaboreaza modele de conventii arbitrale pe care le pune la dispozitia mediului de 

afaceri; 

• dezbate probleme de drept si jurisprudenta arbitrala; 

• colaboreaza cu celelalte curti de arbitraj ale camerelor de comert si industrie din 

tara, cu alte institutii similare de arbitraj, interne si internationale, si cu diverse 

personalitati din domenii de interes; 

• tine evidenta jurisprudentei arbitrale, intocmeste culegeri de jurisprudenta arbitrala 

si asigura documentarea in domeniul arbitrajului intern si international; 

• face propuneri privind imbunatatirea organizarii si desfasurarii arbitrajului intern si 

international; 

• organizeaza, la cerere, alte modalitati alternative de solutionare a litigiilor; 

• indeplineste alte atributii prevazute in prezentul regulament si in Regulile de 

procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj. 

� Curtea de Arbitraj se compune din arbitri, confirmati de Colegiul de conducere al Camerei 

de Comert si Industrie a Romaniei, la propunerea Colegiului Curtii de Arbitraj, dintre 

persoanele care indeplinesc conditiile prevazute in prezentul regulament si in Regulile de 

procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj. 
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A fost aprobat Tabloul Corpului Expertilor Contabili si  

Contabililor Autorizati din Romania 

 

In Monitorul Oficial nr. 326 din 6 mai 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 14/2014 a Consiliului Superior al Corpului Expertilor 

Contabili si Contabililor Autorizati din Romania privind aprobarea 

Tabloului Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din 

Romania. 

Principalele prevederi 

� Se aproba Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 

cuprinzand expertii contabili, contabilii autorizati, precum si persoanele juridice de profil, 

prevazut in anexa nr. 1. 

� Se aproba Lista membrilor inactivi experti contabili si contabili autorizati ai Corpului 

Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, fara drept de exercitare a profesiei, 

prevazuti in anexa nr. 2. 

� Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare. Anexele nr. 1 si 2 se publica in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 326 bis, care se poate achizitiona de la Centrul 

pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1. 

CAFR organizeaza cursul privind auditarea operatiunilor finantate din 

fonduri europene 

In Monitorul Oficial nr. 338 din 8 mai 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 24/2014 a Camerei Auditorilor Financiari din 

Romania privind aprobarea Procedurilor de organizare a cursului si 

a testului de verificare a cunostintelor privind auditarea 

operatiunilor finantate din fonduri europene si alte fonduri 

nerambursabile de la alti donatori, pentru auditorii financiari, 

membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania. 

Principalele prevederi 

� Camera Auditorilor Financiari din Romania organizeaza cursul si testul de verificare pentru 

auditarea operatiunilor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti 

donatori. 

� Prezentele proceduri se aplica urmatoarelor categorii de persoane: 

• auditori financiari activi, care la data organizarii cursului si a testului de verificare a 

cunostintelor pentru auditarea operatiunilor finantate din fonduri europene si alte 

fonduri nerambursabile de la alti donatori au toate obligatiile fata de Camera 

indeplinite, au obtinut calificativul A, pe persoana fizica sau juridica, la ultima inspectie 

de calitate efectuata de catre Departamentul de monitorizare si competenta 

profesionala din cadrul Camerei si impotriva carora nu au fost pronuntate sanctiuni 

disciplinare ramase definitive in ultimii 3 ani; 

• auditori financiari activi, care la data organizarii cursului si a testului de verificare a 

cunostintelor pentru auditarea operatiunilor finantate din fonduri europene si alte 

fonduri nerambursabile de la alti donatori au toate obligatiile fata de Camera 

indeplinite, nu au fost inspectati niciodata de catre Departamentul de monitorizare si 

competenta profesionala din cadrul Camerei si impotriva carora nu au fost pronuntate 

sanctiuni disciplinare ramase definitive in ultimii 3 ani. 
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Legea privind marcile si indicatiile geografice a fost republicata 

In Monitorul Oficial nr. 337 din 8 mai 2014 a fost republicata Legea 

nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice. 

Principalele prevederi 

� Drepturile asupra marcilor si indicatiilor geografice sunt recunoscute si aparate pe teritoriul 

Romaniei, in conditiile prezentei legi. 

� Prezenta lege se aplica marcilor de produse si servicii, individuale, colective si de certificare, 

ce fac obiectul unei inregistrari sau solicitari de inregistrare in Romania, ca urmare a unei 

protectii comunitare ori pe cale internationala, precum si indicatiilor geografice. 

� Persoanele fizice sau juridice straine cu domiciliul, respectiv sediul in afara teritoriului 

Romaniei beneficiaza de dispozitiile prezentei legi, in conditiile conventiilor internationale 

privind marcile si indicatiile geografice la care Romania este parte. 

� Poate constitui marca orice semn susceptibil de reprezentare grafica, cum ar fi: cuvinte, 

inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale si, 

in special, forma produsului sau a ambalajului sau, culori, combinatii de culori, holograme, 

semnale sonore, precum si orice combinatie a acestora, cu conditia ca aceste semne sa 

permita a distinge produsele sau serviciile unei intreprinderi de cele ale altor intreprinderi. 

Protectia marcilor 

� Dreptul asupra marcii este dobandit si protejat prin inregistrarea acesteia la OSIM. 

� Marcile comunitare beneficiaza de protectie pe teritoriul Romaniei, potrivit prevederilor 

Regulamentului privind marca comunitara. 

Au fost aduse modificari Ordinului privind unele masuri  

de informare a consumatorilor 

In Monitorul Oficial nr. 338 din 8 mai 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 163/2014 al Autoritatii Nationale pentru Protectia 

Consumatorilor privind modificarea Ordinului presedintelui 

Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 72/2010 

privind unele masuri de informare a consumatorilor. 

Principalele prevederi 

� Pentru corecta informare a consumatorilor si pentru a le da acestora posibilitatea sa afle 

informatii referitoare la modul in care pot face sesizari ori reclamatii cu privire la produsele 

si/sau serviciile ce le sunt puse la dispozitie, operatorii economici au obligatia sa afiseze 

numarul de telefon denumit telefonul consumatorului — 0219414, linie telefonica cu apelare 

gratuita, adresa si numerele de telefon/fax si adresele de e-mail ale comisariatelor regionale 

pentru protectia consumatorilor si comisariatelor judetene pentru protectia consumatorilor, in 

a caror raza teritoriala se afla operatorul economic, precum si adresa site-ului Autoritatii 

Nationale pentru Protectia Consumatorilor: www.anpc.gov.ro. 
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In Monitorul Oficial nr. 339 din 8 mai 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 121/2014 al Agentiei Nationale Anti-Doping pentru modificarea 

Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de apel, 

aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping 

nr. 38/2013. 

Principalele prevederi 

� Mandatul membrilor Comisiei inceteaza inainte de termen in urmatoarele situatii: 

• prin renuntarea la calitatea de membru; 

• ca urmare a transferului in cadrul altei autoritati/organizatii; 

• prin revocare de catre autoritatile/organizatiile care i-au desemnat; 

• ca urmare a neindeplinirii obligatiilor ce le revin, stabilite prin lege si prin prezentul 

regulament; 

• prin deces. 

� Comisia este legal intrunita in prezenta a cel putin 5 membri, iar deciziile se adopta cu votul 

majoritatii membrilor Comisiei prezenti. 

� In situatia in care nu este intrunit cvorumul necesar, sedinta se amana pentru cel mult 7 zile 

calendaristice. 

� Decizia adoptata este obligatorie. In situatia in care sunt opinii separate, acestea vor fi 

mentionate in procesul-verbal al sedintei, ca anexa la decizie. 

� Membrii Comisiei isi exercita mandatul potrivit legii. Ei raspund pentru activitatea lor in mod 

solidar, cu exceptia celor absenti si a celor care au votat impotriva unei decizii si au consemnat 

opinia separata in procesul-verbal. 

Regulamentul de organizare a Comisiei de apel a Agentiei Nationale 

Anti-Doping a suferit modificari 

Legea privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit 

de droguri a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 322 din 5 mai 2014 a fost publicata Legea 

nr. 51/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 

privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de 

droguri, precum si pentru completarea anexei la Legea nr. 

339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si 

preparatelor stupefiante si psihotrope. 

Principalele prevederi 

� Programele nationale de prevenire si asistenta medicala, psihologica si sociala a 

consumatorilor de droguri si programele de interes national de prevenire si asistenta medicala, 

psihologica si sociala a consumatorilor de droguri se elaboreaza de catre ANA, in colaborare cu 

alte institutii, organizatii guvernamentale si neguvernamentale, si se aproba de catre Guvern. 

� Programele nationale de prevenire si asistenta medicala, psihologica si sociala a 

consumatorilor de droguri se implementeaza, se monitorizeaza si se evalueaza de catre ANA, 

in calitate de coordonator national al politicilor publice in domeniu. 

� Programele de interes national de prevenire si asistenta medicala, psihologica si sociala a 

consumatorilor de droguri se implementeaza de catre entitati apartinand societatii civile cu 

responsabilitati in domeniul antidrog, monitorizate si evaluate de catre ANA. 
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In Monitorul Oficial nr. 343 din 9 mai 2014 a fost publicata Norma 

nr. 9/2014 a Autoritatii de Supraveghere Financiara privind 

organizarea activitatii de arhiva la asiguratori/reasiguratori si 

intermediari in asigurari si/sau in reasigurari. 

Principalele prevederi 

� Prezenta norma are in vedere pastrarea in mod corespunzator a documentelor referitoare la 

activitatea de asigurare, astfel incat acestea sa poata fi prezentate la solicitarea Autoritatii de 

Supraveghere Financiara, precum si protejarea drepturilor asiguratilor si promovarea 

stabilitatii activitatii de asigurare in Romania si are ca obiect organizarea activitatii de arhiva la 

asiguratori/reasiguratori si intermediari in asigurari si/sau in reasigurari. 

� Asiguratorii/Reasiguratorii si intermediarii in asigurari si/sau in reasigurari raspund prin 

intermediul conducerii executive de evidenta, inventarierea, selectionarea, pastrarea si 

folosirea documentelor create si detinute, in conditiile prevederilor Legii Arhivelor Nationale 

nr. 16/1996, republicata, ale Legii nr. 135/2007privind arhivarea documentelor in forma 

electronica, republicata, precum si ale prezentei norme. 

� Asiguratorii/Reasiguratorii si intermediarii in asigurari si/sau in reasigurari au obligatia de a 

crea si de a detine documente care sa ateste intreaga lor activitate. 

� Asiguratorii/Reasiguratorii si intermediarii in asigurari si/sau in reasigurari au obligatia de a 

inregistra si de a tine evidenta tuturor documentelor intrate, iesite sau intocmite pentru uz 

intern. 

� Inregistrarea documentelor se face intr-un registru de evidenta a intrarilor-iesirilor, in mod 

cronologic, in ordinea primirii si iesirii, fara ca numerele de inregistrare atribuite 

documentelor sa se repete. 

� Inregistrarea documentelor incepe de la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 

decembrie a fiecarui an. 

Organizarea activitatii de arhiva la asiguratori/reasiguratori 

A fost stabilita Procedura de cautare si de furnizare a datelor privind 

inmatricularea vehiculelor 

In Monitorul Oficial nr. 334 din 7 mai 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 65/2014 al ministrului Afacerilor Interne pentru stabilirea 

Procedurii de cautare si de furnizare a datelor privind 

inmatricularea vehiculelor, precum si a elementelor acestor date. 

Principalele prevederi 

� Cautarea automatizata vizeaza vehiculele inmatriculate intr-un stat membru, altul decat 

Romania, cu care au fost savarsite incalcari pe teritoriul Romaniei. 

� Activitatea de furnizare a datelor vizeaza vehiculele inmatriculate in Romania, cu care au fost 

savarsite incalcari pe teritoriile altor state membre. 

� DRPCIV asigura sprijin si asistenta politiei rutiere din cadrul Politiei Romane si Politiei de 

Frontiera Romane in instalarea aplicatiilor client la nivelul acestor structuri pentru utilizarea 

componentei nationale a platformei informatice EUCARIS. 
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Principalele prevederi 

� Politia locala se infiinteaza in scopul exercitarii atributiilor privind apararea drepturilor si 

libertatilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii private si publice, prevenirea si 

descoperirea infractiunilor, in urmatoarele domenii: 

• ordinea si linistea publica, precum si paza bunurilor; 

• circulatia pe drumurile publice; 

• disciplina in constructii si afisajul stradal; 

• protectia mediului; 

• activitatea comerciala; 

• evidenta persoanelor; 

• alte domenii stabilite prin lege. 

� Politia locala isi desfasoara activitatea pe baza principiilor: legalitatii, increderii, previzibilitatii, 

proximitatii si proportionalitatii, deschiderii si transparentei, eficientei si eficacitatii, 

raspunderii si responsabilitatii, impartialitatii si nediscriminarii. 

� Politia locala se organizeaza si functioneaza, prin hotarare a autoritatii deliberative a 

administratiei publice locale, ca un compartiment functional in cadrul aparatului de 

specialitate al primarului/primarului general sau ca institutie publica de interes local, cu 

personalitate juridica. 

Legea privind politia locala a fost republicata 

In Monitorul Oficial nr. 339 din 8 mai 2014 a fost republicata Legea 

nr. 155/2010 a politiei locale. 

Normele metodologice de aplicare a Legii privind paza obiectivelor  

au suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 343 din 9 mai 2014 a fost publicata H.G. nr. 

361/2014 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 301/2012 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia 

persoanelor. 

Principalele prevederi 

� Incepand cu data de 1 ianuarie 2015, modul de functionare a unitatilor prevazute la art. 2 alin. 

(1) din Legea nr. 333/2003, republicata, a societatilor specializate de paza si protectie si a celor 

care desfasoara activitati de proiectare, producere, instalare si intretinere a sistemelor de 

alarmare impotriva efractiei, licentiate pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, 

precum si a dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare, infiintate pana la aceeasi 

data, trebuie sa fie potrivit cerintelor stabilite in normele metodologice aprobate prin 

prezenta hotarare. 

� Pana la implinirea termenului, analizele de risc pot fi elaborate de specialisti cu o vechime in 

domeniul evaluarii riscului la securitatea fizica mai mare de 5 ani. 
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Principalele prevederi 

� In statiunile turistice de pe litoral si in zona plajelor cu destinatie turistica este interzisa 

executarea lucrarilor de constructie, pregatire, reparare, curatare a cladirilor, precum si a celor 

de reparare a strazilor, trotuarelor si dotarilor tehnico-edilitare subterane si aeriene, in 

perioada 15 mai–15 septembrie a fiecarui an, cu exceptia lucrarilor executate in cadrul unor 

programe si proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile, lucrarilor aflate in derulare, 

lucrarilor sezoniere, lucrarilor care necesita interventie urgenta si a lucrarilor care nu aduc 

atingere activitatii turistice. 

Protectia si autorizarea constructiilor in zona de coasta a Marii Negre 

In Monitorul Oficial nr. 339 din 8 mai 2014 a fost publicata O.U.G. 

nr. 21/2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 

privind unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor in 

zona de coasta a Marii Negre. 

Formarea initiala in institutiile de formare ale MAI 

In Monitorul Oficial nr. 339 din 8 mai 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 70/2014 al MAI pentru modificarea Ordinului MAI nr. 180/2013 

privind formarea initiala, in anul 2014, in institutiile de formare ale 

MAI a politistilor locali cu atributii in domeniul ordinii si linistii 

publice si in domeniul circulatiei rutiere. 

Principalele prevederi 

� Institutiile de formare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne aloca, in anul 2014, un numar 

de 2.825 locuri in vederea formarii initiale a politistilor locali cu atributii in domeniul ordinii si 

linistii publice si in domeniul circulatiei rutiere. 

Formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar 

In Monitorul Oficial nr. 340 din 8 mai 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 3240/2014 al MEN pentru modificarea si completarea 

Metodologiei privind formarea continua a personalului din 

invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului 

educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.561/2011. 

Principalele prevederi 

� Cadrele didactice care indeplinesc conditiile legale si doresc sa se inscrie la examenul pentru 

acordarea gradului didactic II vor solicita, in perioada 1–31 octombrie a anului premergator 

depunerii dosarului de inscriere, efectuarea primei inspectii curente, printr-o cerere adresata 

conducerii unitatii de invatamant unde functioneaza. Conducerile unitatilor de invatamant, 

dupa validare in consiliul de administratie, vor inainta cererile catre inspectoratul scolar 

judetean/al Municipiului Bucuresti, unde vor fi inregistrate. 
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Principalele prevederi 

� Prezenta lege instituie masuri de protectie a animalelor utilizate in scopuri stiintifice sau in 

alte scopuri experimentale si, in acest scop, prevede norme ce reglementeaza urmatoarele: 

• inlocuirea si reducerea utilizarii animalelor in proceduri, precum si imbunatatirea 

metodelor de crestere, adapostire, ingrijire si utilizare a animalelor in proceduri; 

• originea, reproducerea, marcarea, ingrijirea si adapostirea, precum si uciderea 

animalelor; 

• activitatile crescatorilor, furnizorilor si utilizatorilor de animale; 

• evaluarea si autorizarea proiectelor ce implica utilizarea animalelor in proceduri. 

� Prezenta lege se aplica in cazul in care animalele sunt utilizate in proceduri sau destinate 

utilizarii in proceduri ori in cazul in care sunt crescute in mod special pentru ca organele sau 

tesuturile acestora sa fie folosite in scopuri stiintifice ori educative. 

� Prezenta lege se aplica pana in momentul in care animalele sunt ucise, relocate sau returnate 

intr-un habitat ori sistem de crestere adecvat. 

� Eliminarea durerii, a suferintei, a stresului sau a vatamarilor de durata prin utilizarea eficace a 

metodelor anestezice, analgezice ori a altor metode similare nu exclude utilizarea unui animal 

in proceduri din domeniul de aplicare a prezentei legi. 

� Prezenta lege se aplica in cazul urmatoarelor animale: 

• animale neumane vertebrate vii, inclusiv forme larvare care se hranesc autonom si 

forme fetale de mamifere incepand cu ultima treime a stadiului lor normal de 

dezvoltare; 

• cefalopode vii. 

� Prezenta lege se aplica in cazul animalelor utilizate in proceduri si care se afla intr-un stadiu 

de dezvoltare mai timpuriu daca animalul urmeaza sa fie lasat in viata dupa acest stadiu de 

dezvoltare si, in urma procedurilor efectuate, este probabil sa prezinte durere, suferinta, stres 

sau vatamari de durata dupa ce a ajuns la stadiul de dezvoltare respectiv. 

� Prezenta lege nu se aplica in cazul: 

• actelor neexperimentale practicate in exploatatii agricole; 

• actelor veterinare practicate in clinici, in scopuri neexperimentale; 

• studiilor efectuate in clinici veterinare necesare in vederea autorizarii comercializarii 

unui produs medicinal veterinar; 

• actelor efectuate in cadrul practicilor recunoscute de crestere a animalelor; 

• actelor efectuate in scopul principal de identificare a animalelor; 

• actelor care nu sunt susceptibile sa provoace durere, suferinta, stres considerabil sau 

vatamari de durata echivalente ori mai puternice decat cele produse de introducerea 

unui ac, cu bunele practici veterinare. 

Protectia animalelor utilizate in scopuri stiintifice 

In Monitorul Oficial nr. 326 din 6 mai 2014 a fost publicata Legea 

nr. 43/2014 privind protectia animalelor utilizate in scopuri 

stiintifice. 
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Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 18 septembrie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 10.358/99/2010, Tribunalul 

Iasi – Sectia I civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a 

dispozitiilor art. 17alin. (2) lit. a) si art. 18 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind 

reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea 

mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar 

International. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata de reclamantul Gheorghe 

Doroftei intr-o cauza avand ca obiect asigurari sociale. 

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile de lege 

incalca prevederile constitutionale ale art. 15 alin. (2), contravin principiului comunitar al 

certitudinii dreptului si pun in pericol stabilitatea raporturilor juridice de munca, precum si 

exercitarea dreptului la pensie. 

� In acest sens, autorul exceptiei arata ca dispozitiile art. 17 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 isi 

pot produce efectele numai cu privire la raporturile juridice de munca ulterioare intrarii in 

vigoare a Legii nr. 329/2009, iar nu si asupra celor deja existente in baza unui contract 

individual de munca sau raport de serviciu sau in baza actului de numire in cadrul autoritatilor 

si institutiilor publice. 

� Curtea Constitutionala a decis respingerea, ca neintemeiata, a exceptiei de 

neconstitutionalitate ridicata de Gheorghe Doroftei in Dosarul nr. 10.358/99/2010 al 

Tribunalului Iasi – Sectia I civila si a constatat ca dispozitiile art. 17 alin. (2) lit. a) si art. 18alin. 

(1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, 

rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-

cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar international sunt constitutionale in raport de 

criticile formulate. 

� In cadrul opiniei separate a Judecatorilor prof. univ. dr. Mona-Maria Pivniceru si Puskas 

Valentin Zoltan se arata: 

� In dezacord cu solutia pronuntata de Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi, prin 

Decizia nr. 79 din 11 februarie 2014, consideram ca exceptia de neconstitutionalitate a 

dispozitiilor art. 17 alin. (2) lit. a) si art. 18 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind 

reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea 

mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar 

international, precum si a intregului cap. IV (art. 17–26) – „Masuri privind regimul cumulului 

pensiilor cu veniturile salariate, in scopul reducerii cheltuielilor bugetare“ din aceasta lege 

trebuia admisa.  

� De asemenea, avand in vedere ca celelalte dispozitii din cap. IV din Legea nr. 329/2009 nu pot 

fi disociate, in mod necesar si evident, de prevederile de lege criticate care ar fi trebuit 

declarate neconstitutionale, in temeiul art. 31 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, consideram ca 

exceptia de neconstitutionalitate a intregului cap. IV (art. 17–26) – „Masuri privind regimul 

cumulului pensiilor cu veniturile salariate, in scopul reducerii cheltuielilor bugetare“ din aceasta 

lege trebuia admisa, prin raportare la dispozitiile art. 41 si art. 47 alin. (2) din Constitutie. 

CC a respins cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate a Legii 

privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice 

In Monitorul Oficial nr. 321 din 5 mai 2014 a fost publicata Decizia 

nr. 79 din 11 februarie 2014 a Curtii Constitutionale referitoare la 

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. (2) lit. 

a) si art. 18 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea 

unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor 

publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-

cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International. 
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Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 13 noiembrie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 536/1.259/2011, Tribunalul 

Specializat Arges a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a 

dispozitiilor pct. 1 si pct. 9 din Legea nr. 643/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea conditiilor de functionare a centralelor termice si 

electrice de termoficare aflate in administrarea consiliilor judetene si locale, exceptie ridicata 

de Societatea Comerciala „GDF Suez Energy Romania“ – S.A. din Bucuresti (fosta Distrigaz Sud – 

S.A.) intr-o cauza intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, 

avand ca obiect antrenarea raspunderii patrimoniale in baza art. 138 din aceeasi lege. 

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

modificarile aduse titlului Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2002, precum si prin 

completarile efectuate prin legea de aprobare a acesteia se incalca dispozitiile art. 44 si art. 

136 din Constitutia Romaniei, intrucat se refera la asigurarea conditiilor de functionare a unor 

centrale termice si electrice de termoficare aflate in proprietatea consiliilor judetene si locale. 

� Or, potrivit prevederilor constitutionale, numai unitatile administrativ-teritoriale, respectiv 

comunele, orasele si judetele, precum si municipiile declarate in conditiile legii, pot avea bunuri 

in proprietate publica sau privata.  

� Ca urmare, consiliile judetene si consiliile locale, in calitatea lor de autoritati deliberative, nu 

pot avea un drept de proprietate publica, ci doar dreptul de administrare a bunurilor aflate in 

proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale. 

� Tribunalul Specializat Arges opineaza in sensul ca dispozitiile atacate incalca regimul juridic al 

proprietatii instituit de art. 44 si art. 136 din Constitutie in masura in care consiliile judetene si 

consiliile locale sunt autoritati deliberative, or, din punct de vedere constitutional, unitatile 

administrativ-teritoriale sunt singurele care pot fi titularele dreptului de proprietate publica. 

� Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate ridicata de 

Societatea Comerciala „GDF Suez Energy Romania“ – S.A. din Bucuresti (fosta Distrigaz Sud – 

S.A.) in Dosarul nr. 536/1.259/2011 al Tribunalului Specializat Arges si a constatat ca 

dispozitiile articolului unic pct. 1 si pct. 9 din Legea nr. 643/2002 pentru aprobarea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea conditiilor de functionare 

a centralelor termice si electrice de termoficare aflate in administrarea consiliilor judetene si 

locale sunt neconstitutionale. 

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a Legii de aprobare a O.U.G. 

privind functionarea centralelor termice si electrice de termoficare 

In Monitorul Oficial nr. 336 din 8 mai 2014 a fost publicata Decizia 

nr. 117 din 6 martie 2014 a Curtii Constitutionale referitoare la 

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic pct. 

1 si pct. 9 din Legea nr. 643/2002 pentru aprobarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea conditiilor de 

functionare a centralelor termice si electrice de termoficare aflate 

in administrarea consiliilor judetene si locale. 
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Principalele prevederi 

� La originea cauzei se afla Cererea nr. 6.235/04 indreptata impotriva Romaniei, prin care 2 

resortisanti ai acestui stat, domnul Victor Rogojina si doamna Aurica Rogojina (reclamantii), au 

sesizat Curtea la 12 ianuarie 2004, in temeiul art. 34 din Conventia pentru apararea drepturilor 

omului si a libertatilor fundamentale (Conventia).  

� Ca urmare a decesului reclamantei la 17 decembrie 2007, printr-o scrisoare din 28 iulie 2009, 

reclamantul a furnizat imputernicirile din partea domnului Viorel Rogojina si a doamnei Silvia 

Rogojina, respectiv fiul si nepoata reclamantilor, care doreau sa continue procedura in fata 

Curtii.  

Cu privire la pretinsa incalcare a art. 1 din Protocolul nr. 1 

� Reclamantii se plang, in esenta, de imposibilitatea de a beneficia de dreptul lor de a fi 

despagubiti pentru imobilul nationalizat, in conformitate cu Legea nr. 10/2001 si cu Hotararea 

definitiva din 12 octombrie 2004, si invoca, in aceasta privinta, art. 1 din Protocolul nr. 1 

Cu privire la admisibilitate 

� Tinand seama de jurisprudenta sa in materie si de elementele concrete de la dosar, Curtea 

apreciaza ca, in speta, faptul ca reclamantii nu au putut primi despagubirile stabilite intr-o 

hotarare definitiva si ca nu au nicio certitudine privind data la care ar putea sa le primeasca le-

a cauzat un prejudiciu disproportionat si excesiv, incompatibil cu dreptul acestora la 

respectarea bunurilor lor, garantat de art. 1 din Protocolul nr. 1. 

� Prin urmare, in speta, a fost incalcata aceasta dispozitie. 

� Astfel, Curtea a declarat cererea admisibila in ceea ce priveste capatul de cerere intemeiat pe 

art. 1 din Protocolul nr. 1, referitor la despagubirea reclamantilor, domnii Victor si Viorel 

Rogojina, in conformitate cu Decizia din 7 mai 2004, si inadmisibila pentru celelalte capete de 

cerere si a statuat ca a fost incalcat art. 1 din Protocolul nr. 1. 

� Curtea a mai hotarat: 

• ca statul parat trebuie sa plateasca reclamantilor, impreuna, in termen de 3 luni de la 

data ramanerii definitive a hotararii, in conformitate cu art. 44 § 2 din Conventie, suma 

de 10.000 EUR (zece mii euro), pentru toate prejudiciile, suma care va fi convertita in 

moneda nationala a statului parat la rata de schimb aplicabila la data platii, plus orice 

suma ce poate fi datorata cu titlu de impozit; 

• ca, de la expirarea termenului mentionat si pana la efectuarea platii, aceasta suma 

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

imprumut marginal practicata de Banca Centrala Europeana, aplicabila pe parcursul 

acestei perioade si majorata cu 3 puncte procentuale; 

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

cerere. 

CEDO a condamnat Romania in cauza Rogojina pentru incalcarea 

 art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie 

In Monitorul Oficial nr. 322 din 5 mai 2014 a fost publicata 

Hotararea din 19 ianuarie 2010 a Sectiei a Treia a Curtii Europene a 

Drepturilor Omului in Cauza Rogojina impotriva Romaniei 

devenita definitiva la data de 19 aprilie 2010. 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (1) al art. 27 din Legea nr. 92/2007 privind 

transportul public local  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 155/2010 – Legea Politiei 

Locale  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in 

domeniul sanatatii  

 

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

organizarea si exploatarea jocurilor de noroc  

 

� Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor 

pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca  

 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 51/2006 privind serviciile 

comunitare de utilitati publice  

 

 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 1/2011 – Legea educatiei 

nationale 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si 

organizarea profesiei de mediator 

 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 10 din Legea nr. 7/2006 privind statutul 

functionarului public parlamentar 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Noi dispozitii privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice 
 

In Jurnalul Oficial nr. L133 din 6 mai 2014 a fost publicata Directiva 2014/55/UE din 16 aprilie 2014 privind 

facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice. 
 

Directiva se aplica in cazul facturilor electronice emise ca urmare a executarii contractelor carora li se aplica 

Directiva 2009/81/CE, Directiva 2014/23/UE, Directiva 2014/24/UE sau Directiva 2014/25/UE, dar nu si  facturilor 

electronice emise ca urmare a executarii contractelor care intra in domeniul de aplicare al Directivei 2009/81/CE. 

 

2015 desemnat Anul european pentru dezvoltare 
 

In Jurnalul Oficial nr L136 din 9 mai 2014 a fost publicata Decizia nr. 472/2014/UE din 16 aprilie 2014 

privind Anul european pentru dezvoltare (2015). 
 

Obiectivele generale ale Anului european sunt: de a informa cetatenii Uniunii cu privire la cooperarea pentru 

dezvoltare a UE si a statelor membre; de a stimula implicarea directa, gandirea critica si interesul activ al ceta-

tenilor UE si al partilor interesate din Europa fata de cooperarea pentru dezvoltare; de a sensibiliza publicul cu 

privire la avantajele cooperarii si de a atinge o mai larga intelegere a coerentei politicii pentru dezvoltare. 

 

CJ si-a stabilit zilele de sarbatoare legala si vacantele judecatoresti 
 

In Jurnalul Oficial nr C135 din 5 mai 2014 a fost publicata Decizia Curtii De Justitie nr. 2014/C 135/02 din 25 

martie 2014 privind zilele de sarbatoare legala si vacantele judecatoresti. 
 

Lista zilelor de sarbatoare legala cuprinde: Anul Nou; a doua zi de Paste; 1 mai; Inaltarea; Lunea Rusaliilor; 

23 iunie; 15 august; 1 noiembrie; 25 decembrie; 26 decembrie. 
 

Pentru perioada 1 noiembrie 2014 - 31 octombrie 2015, datele vacantelor judecatoresti sunt: 

� Craciun 2014: de luni 15 decembrie 2014 pana duminica 4 ianuarie 2015 inclusiv; 

� Paste 2015: de luni 30 martie 2015 pana duminica 12 aprilie 2015 inclusiv; 

� vara 2015: de vineri 17 iulie 2015 pana duminica 30 august 2015 inclusiv. 

Curtea de Conturi Europeana > seful unitatii Comunicare si relatii institutionale  
 

Inscriere: Candidaturile, redactate in engleza sau in franceza, trebuie transmise pe cale electronica la 

urmatoarea adresa: vacancies@eca.europa.eu 
 

Candidatura trebuie sa fie insotita in mod obligatoriu de urmatoarele documente: scrisoare de 

motivatie; curriculum vitae actualizat Europass; declaratia pe propria raspundere  
 

Termen-limita: 26 mai 2014, ora 17.00.  

 

Concursuri europene 
 

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

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

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

 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

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

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. C 129 din 28 aprilie 2014  a fost publicata ultima publicatie CJUE.  

 

 

Jurisprudenta europeana 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 
 

 Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal 

se vor modifica 
 

Ministerului Finantelor Publice a publicat pe data de 8 mai un proiect de 

Hotarare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 

44/2004. 

Conform notei de fundamentare, promovarea acestui act normativ este determinata de necesitatea 

actualizarii metodologiei de aplicare unitara a dispozitiilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ca 

urmare a modificarilor si completarilor aduse prin O.U.G. nr. 102/2013, O.U.G. nr. 14/2014, O.U.G. nr. 

19/2014 precum si a altor aspecte tehnice generate de situatii aparute in aplicarea prevederilor 

Codului fiscal. 

 

Modificarile si completarile vizeaza: 

A. Titlul II „Impozitul pe profit” 

B. Titlul III „Impozitul pe venit” 

C. Titlul V „Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele 

firmelor straine infiintate in Romania” 

D. Titlul VII „Accize si alte taxe speciale” 

E. Titlul IX3 „Impozitul pe constructii”.  

 

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

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

Ministerul Justitiei propune un nou ROI al parchetelor 

Ministerul Justitiei a publicat pe data de 6 mai un proiect de ordin al 

ministrului justitiei privind aprobarea Regulamentului de ordine interioara al 

parchetelor. 

Conform referatului de aprobare, in ce priveste organizarea parchetelor, in cea mai mare parte au fost 

pastrate actualele structuri.  

 

Modificari semnificative au fost operate in privinta urmatoarelor compartimente: 

A. La Titlul III - Organizarea si functionarea PICCJ (Sectia de urmarire penala, Sectia de resurse umane si 

documentare, Sectia parchetelor militare, Serviciul de cooperare judiciara internationala, relatii 

internationale si programe, Serviciul de tehnologia informatiei, Directia de audit public intern; Unitatea 

de management al programelor  

B. La Titlul VI, dispozitiile privind colegiile de conducere si adunarile generale au fost modificate 

corespunzator si procedura alegerii membrilor a fost detaliata   

C. Au fost introduse titluri noi: Titlul VIII-X, cu dispozitii specifice, similare celor din Regulamentul de 

ordine interioara al instantelor judecatoresti. 

 

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

asteptate la adresa: dru@just.ro, pana la data de 17 mai 2014. 
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Noi dispozitii privind pensiile facultative si fondurile 

de pensii administrate privat 

 

 

 

 

Ministerului Muncii a publicat pe data de 9 mai un proiect de lege pentru 

completarea Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative si a Legii nr. 

411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Conform expunerii de motive, proiectul vizeaza completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006 cu 

reglementarea potrivit careia investirea activelor fondurilor de pensii facultative de catre 

administratorii acestora nu trebuie sa fie bazata in mod exclusiv pe ratinguri de credit. 

 

Implementarea acestor solutii legislative asigura transpunerea prevederilor art. 1 din Directiva 

2013/14/UE. 

 

Pentru a se asigura un cadru unitar de reglementare, aceasta solutie se impune a fi aplicata si pentru 

pilonul II de pensii. 

 

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

asteptate pe adresa de e-mail: dezbateri@mmuncii.ro, in 10 zile de la publicare. 
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Decrete si cereri de reexaminare semnate in perioada 3-9 mai 
 

Decrete semnate 

 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 

nr. 369/2004 privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale rapirii 

internationale de copii, adoptata la Haga la 25 octombrie 1980, la care 

Romania a aderat prin Legea nr. 100/1992; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 184/2001 privind 

organizarea si exercitarea profesiei de arhitect; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea O.G. nr. 14/2007 pentru reglementarea 

modului si condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a 

statului, precum si pentru stabilirea altor masuri; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea O.U.G. nr. 16/1999 privind scutirea la plata 

taxei de reclama si publicitate, precum si a majorarilor de intarziere aferente; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 59 din Legea nr. 448/2006 

privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 29 din Legea cadastrului si a 

publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si a Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a 

vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 

privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si 

privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 28/2013 privind reglementarea unor 

masuri fiscal-bugetare. 

 

Cereri de reexaminare 

Presedintele Romaniei a semnat in data de 8 mai cereri de reexaminare asupra: 

• Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 108/2013 pentru prorogarea termenului prevazut la alin. (1) al 

art. 56 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate 

• Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Minis-

terului Transporturilor, aflat in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate „CFR” - S.A., in dome-

niul public al Municipiului Dej si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Dej, judetul Cluj 

 

Conflict juridic de natura constitutionala 

Presedintele, Romaniei a trimis marti pe 6 mai presedintelui Curtii Constitutionale, domnul Augustin 

Zegrean, o cerere de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala dintre Prim-ministru, 

pe de o parte, si Presedintele Romaniei, pe de alta parte, conflict ivit ca urmare a nemotivarii 

refuzului Prim-ministrului de a contrasemna decretul Presedintelui Romaniei privind conferirea unor 

decoratii mai multor personalitati ale culturii romanesti ce au asigurat conducerea Institutului 

Cultural Roman in perioada 2005-2012. 
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