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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 

informatii legislative, actualizate saptamanal. 

InfoLEGALis reprezinta un instrument de lucru in care este 

realizata o selectie a unor elemente de noutate legislativa. 

Contine informatii despre evenimente legislative care se afla 

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

proiect. 

Proiectul se adreseaza nu numai celor care lucreaza in 

domeniul juridic, ci si celor care doresc sa afle noutatile 

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

un specialist. 

Intreaga echipa desfasoara o munca sustinuta pentru a 

publica in timp util noutatile legislative. Orice propuneri sau 

sugestii le asteptam la adresa de contact. 
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In Monitorul Oficial nr. 345 din 12 mai 2014 a fost publicat Ordinul nr. 

656/2014 al MFP privind aprobarea Procedurii de solicitare si punere la 

dispozitia Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar a 

imprumuturilor de la Guvern. 

Principalele prevederi 

� In situatii exceptionale in care resursele financiare ale Fondului de garantare a 

depozitelor in sistemul bancar, denumit in continuare Fondul, sunt insuficiente, acestea 

se completeaza prin imprumuturi de la Guvern, potrivit art. 9 alin. (1) lit. c) pct. 3 si art. 

15 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996privind infiintarea si functionarea 

Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

� Imprumutul de la Guvern asigura sumele necesare pentru acoperirea platii 

compensatiilor, pentru finantarea, inclusiv prin emiterea de garantii, a operatiunilor ce 

implica transfer de depozite garantate si pentru finantarea masurilor de stabilizare; 

sumele necesare acoperii platilor mentionate anterior se pun la dispozitia Fondului, 

potrivit legii, prin imprumuturi de la Guvern, din varsaminte din privatizare in lei si in 

valuta inregistrate in contul curent al Trezoreriei Statului si in completare din 

imprumuturi de stat lansate conform legislatiei privind datoria publica, in baza unei 

notificari prealabile. 

Solicitarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar 

a imprumuturilor de la Guvern 

Afla care sunt ultimele modificari aduse Codului Fiscal 

In Monitorul Oficial nr. 355 din 14 mai 2014 a fost publicata Legea 

nr. 69/2014 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2013 

privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. 

Principalele prevederi 
� Pentru produsele prevazute la art. 207 lit. a)-c) si f)-l) din Codul Fiscal, accizele se datoreaza 

o singura data si se calculeaza prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de masura asupra 

cantitatilor produse, comercializate, importate sau achizitionate intracomunitar, dupa caz. 

� Pentru amestecurile cu cafea solubila importate sau achizitionate intracomunitar, accizele 

se datoreaza si se calculeaza numai pentru cantitatea de cafea solubila continuta in 

amestecuri. 

� In cazul unui operator economic care nu are domiciliul fiscal in Romania si intentioneaza sa 

desfasoare activitati economice cu produse accizabile prevazute la art. 207 din Codul Fiscal, 

pentru care are obligatia platii accizelor in Romania, acesta va desemna un reprezentant 

fiscal stabilit in Romania, pentru a indeplini obligatiile care ii revin potrivit prezentului 

capitol. 

� Sunt scutite de la plata accizelor produsele livrate de catre platitorii de accize: 

• la rezerva de stat si la rezerva de mobilizare, pe perioada cat au acest regim; 

• catre beneficiarii scutirilor generale prevazute la art. 206
56

 din Codul Fiscal. Normele 

privind acordarea scutirilor prevazute anterior se vor aproba prin ordin al ministrului 

finantelor publice. 
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 MFP a dispus suspendarea aplicarii Instructiunilor 

de completare a numarului de evidenta a platii 

In Monitorul Oficial nr. 360 din 15 mai 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 665/2014 al MFP privind suspendarea prevederilor 

Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.870/2004 pentru 

aprobarea Instructiunilor de completare a numarului de evidenta 

a platii. 

Principalele prevederi 

� Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 31 decembrie 2015 

se suspenda prevederile Ordinului nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instructiunilor de 

completare a numarului de evidenta a platii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, 

Partea I, nr. 1.256 din 27 decembrie 2004. 

� Prin exceptie, pentru contribuabilii care aleg sa plateasca o obligatie fiscala stabilita de 

organele de inspectie fiscala, precum si amenzi de orice fel stabilite potrivit legii, pentru 

contribuabilii care platesc timbru de mediu pentru autovehicule, pentru contribuabilii care 

aleg sa plateasca o obligatie fiscala cuprinsa intr-o decizie de amanare la plata a obligatiilor 

fiscale, emisa in temeiul prevederilor art. V din O.U.G. nr. 50/2013 privind reglementarea 

unor masuri fiscale, aprobata prin Legea nr. 267/2013, dispozitiile Ordinului nr. 1.870/2004, 

cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator. 

MFP a adus modificari formularului „Chitanta pentru incasarea 

de impozite, taxe si contributii“ 

In Monitorul Oficial nr. 361 din 16 mai 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 671/2014 al MFP privind modificarea formularului „Chitanta 

pentru incasarea de impozite, taxe si contributii“, cod 14.20.09/TS, 

prevazut in anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul 

finantelor, nr. 1.801/1995. 

Principalele prevederi 

� Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, prin intermediul programului 

informatic pus la dispozitia unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului de Directia generala 

de tehnologia informatiei, si se inseriaza si se numeroteaza de fiecare unitate teritoriala a 

Trezoreriei Statului. 

� Se utilizeaza pentru: 

• depunerea in numerar a veniturilor bugetare, impozitelor, taxelor si contributiilor, la 

unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului; 

• depunerea de catre institutiile publice a veniturilor incasate prin casieria proprie, la 

unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului. 

� Se intocmeste intr-un exemplar. 

� Se arhiveaza: talonul pentru incasarea de impozite, taxe si contributii se arhiveaza la 

unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului care incaseaza impozitele, taxele si contributiile, iar 

chitanta pentru incasarea de impozite, taxe si contributii se remite contribuabilului. 
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 Stabilirea despagubirilor pentru persoanele fizice 

care au constituit depozite la C.E.C. 

In Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice si 

modalitatea de stabilire a despagubirilor pentru persoanele fizice 

care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni 

C.E.C. – S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme, precum si 

pentru punerea in executare a hotararilor judecatoresti. 

Principalele prevederi 
� Prezentul articol reglementeaza elementele tehnice necesare despagubirii persoanelor 

fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. in 

vederea achizitionarii de autoturisme. 

� Valoarea totala a despagubirii prevazuta la art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr. 156/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de 

Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme, aprobata 

cu modificari si completari prin Legea nr. 232/2008, cu completarile ulterioare, denumita in 

continuare ordonanta, se majoreaza cu suma de 222.231,94 lei, care reprezinta cumulul 

despagubirilor rezultate din necesitatea recalcularii despagubirilor acordate pentru 4 

deponenti, din neincluderea in lista initiala a unui deponent, precum si al despagubirilor 

rezultate din 6 hotarari judecatoresti executorii. 

� Valoarea totala a despagubirii este calculata de catre C.E.C. BANK – S.A., prin indexarea, 

de la data depunerii si pana la data de 31 iulie 2007, a sumelor existente cu indicii preturilor 

de consum comunicati de Institutul National de Statistica, din care se deduce dobanda 

legala bonificata de C.E.C. BANK – S.A. pe perioada in care a fost acordata. 

Inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica 

In Monitorul Oficial nr. 362 din 16 mai 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 737/2014 al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale privind 

modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si 

dezvoltarii rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind 

inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica. 

Principalele prevederi 

� In fiecare an, pana la data de 16 mai (inclusiv), operatorii au obligatia de a-si inregistra 

activitatea la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, denumit in continuare MADR, 

prin entitatile mandatate, conform atributiilor. 

� Pentru anul 2014, termenul de inregistrare a operatorilor in sistemul de agricultura 

ecologica este de 30 iunie. 

� Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca asociatiile profesionale legal constituite in 

domeniul de agricultura ecologica, pentru a putea sa desfasoare activitatile sunt 

urmatoarele: 

• sa aiba vechime in domeniul agriculturii ecologice de minimum 5 ani; 

• sa aiba minimum 2 angajati, conform legislatiei muncii in vigoare; 

• sa detina filiale/sucursale pe teritoriul mai multor judete. 
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  Ministerul Muncii a stabilit valoarea nominala indexata 

a unui  

In Monitorul Oficial nr. 362 din 16 mai 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 698/2014 al ministrului Muncii, Familiei, Protectiei 

Sociale si Persoanelor Varstnice pentru stabilirea valorii nominale 

indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2014. 

Principalele prevederi 

� Pentru semestrul I al anului 2014, incepand cu luna mai, valoarea nominala a unui tichet de 

masa, stabilita potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind 

acordarea tichetelor de masa este de 9,35 lei. 

Valoarea unui tichet de cresa pentru semestrul I al anului 2014  

este de 430 lei 

In Monitorul Oficial nr. 362 din 16 mai 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 699/2014 al ministului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si 

Persoanelor Varstnice privind stabilirea valorii sumei lunare 

indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru 

semestrul I al anului 2014. 

Principalele prevederi 

� Pentru semestrul I al anului 2014, incepand cu luna mai, valoarea sumei lunare care se acorda 

sub forma de tichete de cresa, stabilita potrivit prevederilor pct. 6.1 si 6.3 din Normele meto-

dologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tiche-

telor de cresa, aprobate prin H.G. nr. 1.317/2006, cu modificarile ulterioare, este de 430 lei. 

Legea privind reforma in domeniul sanatatii a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 359 din 15 mai 2014 a fost publicata O.U.G. 

nr. 23/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 

privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor 

acte normative in domeniul sanatatii. 

Principalele prevederi 

� La cerere, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali se pot pensiona, in 

conditiile prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

� Prin derogare de la dispozitiile art. 56 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, contractul de munca al 

asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali inceteaza de drept la 

indeplinirea cumulativa a conditiilor privind implinirea varstei de 65 de ani si a stagiului minim 

de cotizare realizat in sistemul public de pensii sau la data comunicarii deciziei de pensie pentru 

limita de varsta, a pensiei de invaliditate, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei 

pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare. 
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In Monitorul Oficial nr. 346 din 12 mai 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 366/2014 pentru modificarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari 

sociale de sanatate din titlul IX „Cardul european si cardul national 

de asigurari sociale de sanatate” din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma in domeniul sanatatii, aprobate prin H.G. nr. 900/2012. 

Principalele prevederi 
� Dupa personalizarea cardurilor nationale de catre Centrul National Unic, Compania Nationala 

«Imprimeria Nationala» — S.A. realizeaza sortarea cardurilor nationale pe case de asigurari de 

sanatate si medici de familie, pe baza datelor puse la dispozitie de catre Casa Nationala de 

Asigurari de Sanatate. Compania Nationala «Imprimeria Nationala» — S.A. preda cardurile 

nationale Ministerului Sanatatii pe baza de proces-verbal, care le transfera Casei Nationale de 

Asigurari de Sanatate cu titlu gratuit. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pune la dispozitia 

Companiei Nationale «Imprimeria Nationala» — S.A. pe baza de proces-verbal cardurile nationale 

in vederea depozitarii, pe responsabilitatea acesteia, in vederea distributiei acestora, potrivit legii. 

Pentru distributia cardurilor nationale, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate preia cardurile de 

la Compania Nationala «Imprimeria Nationala» — S.A. si le preda pe baza de proces-verbal de 

transfer, cu titlu gratuit, caselor de asigurari de sanatate judetene, a municipiului Bucuresti si 

Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii 

Judecatoresti (C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.), care, dupa caz, vor preda operatorului de servicii postale 

cardurile in vederea distributiei catre asigurati, in baza contractelor subsecvente incheiate de 

acestea. 

 Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare 

la cardul national de sanatate au suferit modificari 

Activitatea de depozitare si custodie a activelor  

fondurilor de pensii facultative 

In Monitorul Oficial nr. 352 din 13 mai 2014 a fost publicata Norma 

nr. 10/2014 a Autoritatii de Supraveghere Financiara privind 

activitatea de depozitare si custodie a activelor fondurilor de pensii 

facultative. 

Principalele prevederi 
� Pentru a desfasura activitatea de depozitare si custodie a activelor fondurilor de pensii 

facultative, institutia de credit trebuie sa obtina avizul Autoritatii de Supraveghere Financiara, 

denumita in continuare Autoritatea. 

� Pentru eliberarea avizului care confera calitatea de depozitar, Autoritatea analizeaza cererea 

de avizare si documentatia depusa de solicitant si verifica daca institutia de credit indeplineste, 

cumulativ, conditiile prevazute de Lege, precum si urmatoarele: 

• dispune de echipamente si dotari tehnice necesare pentru desfasurarea 

corespunzatoare a activitatii de depozitare si custodie, iar personalul acesteia implicat in 

efectuarea operatiunilor de depozitare si custodie a activelor fondurilor de pensii 

dispune de capacitati profesionale adecvate activitatii desfasurate; 

• desfasoara activitate de custodie a instrumentelor financiare; 

• detine fonduri proprii mai mari de 500 milioane lei; 

• dispune de proceduri prin care sa se asigure pastrarea in conditii de siguranta a tuturor 

activelor fondurilor de pensii si a activelor corespunzatoare provizionului tehnic, 

precum si controlul permanent, din punctul de vedere al respectarii legalitatii, asupra 

operatiunilor dispuse de administratorul care actioneaza in numele unui fond de pensii. 
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Legea privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 353 din 14 mai 2014 a fost publicata Legea 

nr. 67/2014 pentru modificarea si completarea art. 59 din Legea 

nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap. 

Principalele prevederi 

� Persoanele pentru care comisia de evaluare a stabilit un termen permanent de valabilitate a 

certificatului de incadrare in grad si tip de handicap se prezinta pentru reevaluare in 

urmatoarele situatii: 

• solicita acest lucru ca urmare a agravarii conditiei lor medico-psihosociale; 

• sunt convocate de catre structurile competente in cazul existentei unor suspiciuni 

justificate privind incalcarea prevederilor legale referitoare la incadrarea in grad si tip de 

handicap. 

Au fost aduse modificari criteriilor medico-psihosociale 

pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap 

In Monitorul Oficial nr. 354 din 14 mai 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 707/538/2014 al ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale 

si Persoanelor Varstnice si al ministrului Sanatatii privind 

modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, 

familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice nr. 

762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale 

pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap. 

Principalele prevederi 

� Directia protectia persoanelor cu dizabilitati, Comisia superioara de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor 

Varstnice, serviciile de evaluare complexa a persoanelor adulte din cadrul directiilor generale 

de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului 

Bucuresti, precum si comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap judetene, respectiv 

ale sectoarelor municipiului Bucuresti, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. 

� Evaluarea persoanelor cu afectarea mobilitatii articulatiilor si oaselor in vederea incadrarii in 

grad de handicap se refera la anomalii si structuri afectate. 

� Afectiunile articulare degenerative primare sau secundare (posttraumatice, postinfectioase 

sau induse de microcristale) in stadiul sever, la nivelul articulatiilor soldului, bilateral, 

obiectivate imagistic, fara potential de recuperare, care determina prin progresia in timp, 

limitarea mobilitatii pana la anchiloze in pozitii vicioase si care impiedica mobilizarea si 

autoingrijirea, persoana avand un grad inalt de dependenta (fotoliu rulant, imobilizat, fara 

capacitate de autoservire), pot fi incadrate in grad de handicap grav, cu sau fara asistent 

personal. 

� Artropatia psoriazica in forma de spondilita, cu afectare axiala prin prinderea coloanei 

cervicodorsolombare, cu tendinta la anchiloza, asociata sau nu cu interesare articulara 

periferica cu deformarea mainilor, cu tulburari majore ale gestualitatii si deplasarii, determina 

deficienta functionala accentuata. 
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Autorizarea executarii lucrarilor de constructii 

In Monitorul Oficial nr. 353 din 14 mai 2014 a fost publicata O.U.G. 

nr. 22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 

privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. 

Principalele prevederi 

� In vederea eliberarii certificatului de urbanism, precum si a autorizatiei de construire pentru 

executarea de lucrari de constructii necesare derularii operatiunilor de 

explorare/prospectare geologica si exploatare a petrolului si gazelor naturale, la solicitarea 

titularilor de licente/permise/autorizatii: 

• terenurile cuprinse in perimetrul de explorare/ prospectare/exploatare, care nu 

sunt inscrise in evidentele de cadastru si carte funciara, se pot identifica prin numarul 

de tarla si de parcela, prin titlu de proprietate si proces-verbal de punere in posesie, 

precum si prin orice alta modalitate de identificare prevazuta de lege; 

• contractele de inchiriere incheiate, in conditiile legii, de catre titularii de 

licente/permise/autorizatii cu proprietarii terenurilor din perimetrele de exploatare 

constituie titluri pentru emiterea autorizatiei de construire, daca respectivele 

contracte cuprind explicit acordul proprietarilor pentru executarea lucrarilor de 

constructii pe aceste terenuri. 

Legea privind exercitarea profesiei de arhitect a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 355 din 14 mai 2014 a fost publicata Legea 

nr. 64/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 184/2001 

privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect. 

Principalele prevederi 

� Poarta titlul de arhitect de interior absolventul cu diploma de arhitect de interior obtinuta in 

specializarea arhitectura de interior la o institutie acreditata de invatamant superior din 

Romania. 

� Titlurile oficiale de calificare in profesia de arhitect de interior obtinute in statele membre ale 

Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana sunt recunoscute 

de Ordinul Arhitectilor din Romania, potrivit prevederilor Legii nr. 200/2004, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

� Titlurile oficiale de calificare in profesia de arhitect de interior obtinute in statele terte sunt 

recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

� Proiectele de arhitectura pentru materializarea carora legea impune obtinerea autorizatiei de 

construire vor fi elaborate de un arhitect cu drept de semnatura sau de un conductor arhitect 

cu drept de semnatura. Proiectele de arhitectura de interior pentru materializarea carora legea 

impune obtinerea autorizatiei de construire pot fi semnate si de catre un arhitect de interior cu 

drept de semnatura. 

� Dreptul de semnatura al conductorilor arhitecti si al arhitectilor de interior se exercita pe 

teritoriul Romaniei si este limitat la categoriile de lucrari pentru care legea recunoaste acest 

drept. 
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Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare a suferit modificari 

 

In Monitorul Oficial nr. 352 din 13 mai 2014 a fost publicata Legea 

nr. 68/2014 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. 

Principalele prevederi 

� Prevederile prezentei legi se aplica cetatenilor romani, respectiv cetatenilor unui stat membru 

al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spatiul Economic European 

(ASEE) sau ai Confederatiei Elvetiene, precum si apatrizilor cu domiciliul in Romania, intr-un 

stat membru al Uniunii Europene, intr-un stat care este parte la ASEE sau in Confederatia 

Elvetiana, precum si persoanelor juridice avand nationalitatea romana, respectiv a unui stat 

membru al Uniunii Europene, a statelor care sunt parte la ASEE sau a Confederatiei Elvetiene. 

� In toate cazurile in care se solicita pronuntarea unei hotarari judecatoresti care tine loc de 

contract de vanzare-cumparare, actiunea este admisibila numai daca antecontractul este 

incheiat potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale 

legislatiei in materie, precum si daca sunt intrunite conditiile prevazute la art. 3, 4 si 9 din 

prezenta lege, iar imobilul ce face obiectul antecontractului este inscris la rolul fiscal si in 

cartea funciara. 

� Cererea de inscriere in cartea funciara a dreptului de proprietate se respinge daca nu sunt 

indeplinite conditiile prevazute de prezenta lege. 

� Instrainarea prin vanzare-cumparare a terenurilor agricole situate in extravilan fara 

respectarea dreptului de preemptiune sau fara obtinerea avizelor este interzisa si se 

sanctioneaza cu nulitatea relativa. 

Sesiunea speciala de evaluare nationala 2014 

pentru elevii din clasa a VIII-a 

In Monitorul Oficial nr. 348 din 12 mai 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 3403/2014 al ministrului Educatiei Nationale privind sesiunea 

speciala de evaluare nationala 2014 pentru elevii din clasa a VIII-a 

participanti la loturile nationale largite de pregatire pentru 

olimpiadele si concursurile internationale. 

Principalele prevederi 

� Sesiunea speciala de evaluare nationala 2014 se desfasoara in conformitate cu Metodologia de 

organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2010—

2011, prevazuta in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului 

nr. 4.801/2010 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-

a in anul scolar 2010 — 2011, in vigoare si pentru anul scolar 2013 — 2014, conform 

prevederilor Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 4.924/2013 privind organizarea si 

desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2013 — 2014. 
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Legea partidelor politice a fost republicata 

In Monitorul Oficial nr. 347 din 12 mai 2014 a fost republicata 

Legea nr. 14/2003 a partidelor politice. 

Principalele prevederi 

� Partidele politice sunt asociatii cu caracter politic ale cetatenilor romani cu drept de vot, care 

participa in mod liber la formarea si exercitarea vointei lor politice, indeplinind o misiune 

publica garantata de Constitutie. Ele sunt persoane juridice de drept public. 

� Prin activitatea lor, partidele politice promoveaza valorile si interesele nationale, pluralismul 

politic, contribuie la formarea opiniei publice, participa cu candidati in alegeri si la constituirea 

unor autoritati publice si stimuleaza participarea cetatenilor la scrutinuri, potrivit legii. 

� Pot functiona ca partide politice numai asociatiile cu caracter politic, constituite potrivit legii, 

si care militeaza pentru respectarea suveranitatii nationale, a independentei si a unitatii 

statului, a integritatii teritoriale, a ordinii de drept si a principiilor democratiei constitutionale. 

Aplicarea Conventiei asupra aspectelor civile 

ale rapirii internationale de copii 

In Monitorul Oficial nr. 352 din 13 mai 2014 a fost publicata Legea 

nr. 63/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 369/2004 

privind aplicarea Conventiei 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. 

Principalele prevederi 

� Institutiile si autoritatile romane competente au obligatia sa acorde de indata sprijinul 

autoritatii centrale romane prin transmiterea datelor detinute de catre acestea potrivit 

competentelor, ca urmare a solicitarilor formulate in aplicarea prezentei legi. 

� In cazul in care persoana fizica, institutia sau organismul interesat ori autoritatea centrala a 

statului parte la Conventie adreseaza cererea-tip autoritatii centrale romane, aceasta verifica 

indeplinirea conditiilor prevazute la art. 8 alin. 2 din Conventie si, dupa caz, in termen de 10 zile 

de la primirea cererii va solicita completarea acesteia sau a actelor doveditoare. In cazul in care 

cererea nu indeplineste conditiile prevazute de art. 4 din Conventie, autoritatea centrala 

romana va restitui cererea. 

� Persoana fizica, institutia sau organismul interesat a carui cerere indeplineste conditiile 

prevazute la art. 8 alin. (2) din Conventie beneficiaza de asistenta judiciara gratuita in cadrul 

solutionarii cererii de inapoiere, independent de starea sa materiala.  

� Prevederile art. 6 si 81 din O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, 

aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 193/2008, cu modificarile si completarile 

ulterioare, precum si ale Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, 

republicata, cu modificarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator. 

� La cererea persoanei fizice, institutiei sau organismului interesat ori a autoritatii centrale a 

statului solicitant, autoritatea centrala romana va facilita acordarea asistentei judiciare 

gratuite de catre un avocat. In acest scop, autoritatea centrala romana va inainta, de indata, 

intreaga documentatie transmisa decanului baroului din circumscriptia instantei competente sa 

solutioneze cererea de inapoiere. 
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In Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 35/2014 a Camerei Auditorilor Financiari din 

Romania privind aprobarea cotizatiilor si taxelor pentru membrii 

Camerei Auditorilor Financiari din Romania, persoane fizice si 

juridice, si pentru membrii stagiari in activitatea de audit financiar. 

Cotizatii fixe 

� Cotizatiile fixe anuale reprezinta sumele in lei care trebuie achitate de catre membrii 

Camerei, persoane fizice si juridice, active sau nonactive, in vederea mentinerii in Registrul 

public al auditorilor financiari si a asigurarii accesului la serviciile gratuite acordate de Camera 

membrilor acesteia. 

� Cotizatiile fixe anuale se stabilesc dupa cum urmeaza: 

• pentru auditorii financiari persoane fizice active: 780 lei; 

• pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive: 390 lei; 

• pentru persoanele juridice: 750 lei; 

• pentru auditorii financiari persoane fizice active cu calificativ B, C sau D: 1.180 lei; 

• pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive cu calificativ B, C sau D: 790 lei; 

• pentru auditorii financiari persoane juridice cu calificativ B, C sau D: 1.150 lei. 

� Plata cotizatiilor fixe anuale pentru persoane fizice se face in doua transe anuale, astfel: 

• pentru auditorii financiari persoane fizice active: 400 lei pana la 31 martie, respectiv 

380 lei pana la 30 septembrie a fiecarui an; 

• pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive: 200 lei pana la 31 martie, 

respectiv 190 lei pana la 30 septembrie a fiecarui an; 

• pentru auditorii financiari persoane fizice active cu calificativ B, C sau D: 800 lei pana la 

31 martie, respectiv 380 lei pana la 30 septembrie a fiecarui an; 

• pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive cu calificativ B, C sau D: 600 lei 

pana la 31 martie, respectiv 190 lei pana la 30 septembrie a fiecarui an; 

• pentru auditorii financiari persoane juridice cu calificativ B, C sau D: 1.000 lei pana la 

31 martie, respectiv 150 lei pana la 30 septembrie a fiecarui an. 

� Plata cotizatiilor fixe anuale pentru persoane juridice se face pana la data de 31 martie a 

fiecarui an. 

� In cazul auditorilor financiari persoane fizice si juridice care se inscriu in Registrul public al 

auditorilor financiari dupa data de 31 ianuarie, cotizatia fixa anuala se plateste in termen de 

30 de zile calendaristice de la acordarea calitatii de membru al Camerei. 

� Nerespectarea prevederilor anterioare duce la sanctionarea membrilor Camerei, conform 

prevederilor legale in vigoare. 

� Auditorii financiari care solicita suspendarea/incetarea suspendarii intr-un an calendaristic vor 

achita astfel: 

• auditorii financiari care solicita suspendarea pe parcursul unui an calendaristic achita 

cotizatia fixa proportional cu lunile cat au avut statut de membru (activ sau nonactiv) 

al Camerei; 

• auditorii financiari a caror suspendare inceteaza pe parcursul unui an calendaristic 

achita cotizatia fixa proportional cu lunile ramase de la data incetarii suspendarii; 

• luna depunerii cererii de suspendare sau de incetare a suspendarii va fi luata in calcul 

la determinarea perioadei noului statut. 

Au fost aprobate cotizatiile pentru membrii 

Camerei Auditorilor Financiari din Romania 
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In Monitorul Oficial nr. 349 din 13 mai 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 89 din 27 februarie 2014 a Curtii Constitutionale 

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 

din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind 

incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si 

didactic auxiliar din invatamant. 

Principalele prevederi 

� Prin sentintele civile nr. 2.769, nr. 2.770, nr. 2.771, nr. 2.772 si nr. 2.773 din 19 august 2013 si 

Sentinta civila nr. 2.997 din 23 septembrie 2013, pronuntate in dosarele nr. 3.924/99/2013, 

nr. 3.928/99/2013, nr. 3.929/99/2013, nr. 3.930/99/2013, nr. 3.931/99/2013 si nr. 

2.606/99/2013, Tribunalul Iasi – Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de 

neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 

privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din 

invatamant. 

� Exceptia a fost ridicata de Uniunea Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar Iasi, in 

numele si pentru membrii de sindicat Lucia Victoria Eniu, Leonardo Atudorei, Corina Macovei, 

Roxana Maftei, Teodora Ramona Pintileasa, Iulia Bucataru si Ilie Gorovei, in dosarele de mai 

sus avand ca obiect drepturi banesti. 

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia arata ca, in conformitate cu 

dispozitiileart. 50 alin. (10) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu 

modificarile si completarile ulterioare, personalul didactic din invatamantul preuniversitar 

care are titlul stiintific de doctor este remunerat cu 15% in plus la salariul de baza, ca Legea nr. 

128/1997 a fost in vigoare pana la data de 9 februarie 2011 cand a intrat in vigoare Legea 

educatiei nationale nr. 1/2011 si ca dispozitia art. 50 alin. (10) nu a mai fost aplicata cadrelor 

didactice care au obtinut titlul de doctor ulterior datei de 1 ianuarie 2010, ceea ce este vadit 

neconstitutional si discriminatoriu. Astfel, cadrele didactice aflate in situatii identice (detinand 

titlul stiintific de doctor) sunt remunerate diferit, in functie de data obtinerii titlului, dupa cum 

urmeaza: cele care au obtinut titlul stiintific de doctor anterior datei de 31 decembrie 2009 

primesc in continuare drepturile prevazute de Statutul personalului didactic, sub forma de 

compensatie tranzitorie, iar cele care au obtinut titlul ulterior datei de 1 ianuarie 2010 nu 

primesc nimic. 

� Curtea Constitutionala a decis respingerea, ca inadmisibila, a exceptiei de neconstitutiona-

litate a prevederilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind incadrarea 

si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, exceptie 

ridicata de Uniunea Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar Iasi, in numele si 

pentru membrii de sindicat Lucia Victoria Eniu, Leonardo Atudorei, Corina Macovei, Roxana 

Maftei, Teodora Ramona Pintileasa, Iulia Bucataru si Ilie Gorovei, in dosarele nr. 

3.924/99/2013, nr. 3.928/99/2013, nr. 3.929/99/2013, nr. 3.930/99/2013, nr. 3.931/99/2013 

si nr. 2.606/99/2013 ale Tribunalul Iasi – Sectia civila. 

� In cadrul opiniei separate a judecatorului prof. univ. dr. Mona-Maria Pivniceru se arata: 

� In dezacord cu solutia adoptata de Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 89 din 27 februarie 

2014,consideram ca exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 din cap. I al anexei 

nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic 

si didactic auxiliar din invatamant trebuia admisa pentru urmatoarele motive: 

� Consideram ca prin aceste prevederi se aduce atingere principiului egalitatii consacrat de art. 

16 alin. (1) dinConstitutia Romaniei. 

CC a respins cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate 

a Legii privind incadrarea si salarizarea personalului didactic 
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Principalele prevederi 

� Prin Sentinta civila nr. 2.513 din 26 iunie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 2.614/99/2013, 

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

neconstitutionalitate a prevederilorart. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 

privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din 

invatamant, exceptie ridicata de Uniunea Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar 

Iasi, in numele membrului de sindicat Eliza Ilie, intr-o cauza civila avand ca obiect solutionarea 

cererii de obligare a Colegiului Administrativ Iasi la calcularea si plata diferentelor de drepturi 

salariale rezultate din neacordarea sporului de 15% pentru titlul stiintific de doctor, incepand 

cu data de 1 ianuarie 2010. 

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca prevederile de lege criticate 

contravin principiului egalitatii in drepturi si al nediscriminarii, intrucat creeaza o diferenta de 

tratament juridic intre cadrele didactice care au obtinut titlul stiintific de doctor anterior datei 

de 31 decembrie 2009 si cele care au obtinut titlul ulterior acestei date, in sensul ca beneficiul 

sporului aferent acestui titlu este acordat numai primei categorii de personal.  

� Or, ambele categorii de cadre didactice au titlul stiintific de doctor, astfel incat consumul 

nervos, suprasolicitarea neuropsihica si efortul psihic depus sunt aceleasi. Se arata ca, desi 

ambele categorii de personal au titlul stiintific de doctor si presteaza activitatea didactica la un 

nivel superior, tratamentul juridic in privinta recompensarii efortului psihic si calitatii 

superioare a actului educational este diferit, uneia acordandu-i-se sporul pentru titlul stiintific 

de doctor, alteia nu. In opinia autorului exceptiei, data obtinerii titlului, in functie de care se 

face diferentierea, nu reprezinta un criteriu obiectiv care sa justifice tratamentul juridic 

diferentiat.  

� Invoca, in acest sens, Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.615 din 20 decembrie 2011 si sustine, 

totodata, ca, prin neplata dreptului aferent titlului stiintific de doctor cadrelor didactice din 

invatamantul preuniversitar care au dobandit acest titlu ulterior datei de 31 decembrie 2009, 

se instituie o restrangere a exercitiului drepturilor economice si sociale ale salariatilor in 

cauza. 

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

neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 

privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din 

invatamant, exceptie ridicata de Uniunea Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar 

Iasi, in numele membrului de sindicat Eliza Ilie, in Dosarul nr. 2.614/99/2013 al Tribunalului 

Iasi – Sectia I civila. 

� In cadrul opiniei separate a judecatorului Prof. univ. dr. Mona-Maria Pivniceru se arata: 

� In dezacord cu solutia adoptata de Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 145 din 18 martie 

2014, consideram ca exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 din capitolul I al 

anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului 

didactic si didactic auxiliar din invatamant trebuia admisa. 

CC a respins cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate 

a Legii nr. 63/2011 

In Monitorul Oficial nr. 351 din 13 mai 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 145 din 18 martie 2014 a Curtii Constitutionale 

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 

8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind 

incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si 

didactic auxiliar din invatamant. 
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Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din data de 14 noiembrie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 3.718/1/2013, Inalta 

Curte de Casatie si Justitie – Sectia de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea 

Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 alin. (2) din Legea 

nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, exceptie ridicata de Victor Vaduva cu 

ocazia solutionarii unei contestatii formulate impotriva Hotararii Sectiei pentru judecatori a 

Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a respins propunerea de delegare a autorului 

exceptiei in functia de presedinte al Sectiei pentru cauze penale din cadrul Judecatoriei 

Constanta. 

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine ca textul criticat este 

neconstitutional, intrucat face posibila promovarea in functii de conducere, in conditii mai 

facile, a magistratilor fosti avocati, fata de magistratii care au avut alte profesii dintre cele 

prevazute de dispozitiile art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 inainte de a accede in 

magistratura. In continuare face referire la Decizia Curtii Constitutionale nr. 785/2009, 

considerand ca argumentele ce au dus la admiterea exceptiei in acea speta se aplica mutatis 

mutandis si spetei actuale. 

� Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de contencios administrativ si fiscal, fundamentandu-

si opinia pe motivele retinute de Curtea Constitutionala in Decizia nr. 785/2009, apreciaza ca 

exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata. Dispozitiile criticate constituie o incalcare a 

principiului egalitatii si nediscriminarii, prin instituirea unui tratament diferentiat unor cazuri 

egale, in lipsa unei justificari obiective si rezonabile, si contravin dispozitiilor art. 16 alin. (1) din 

Constitutie. 

� Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat 

presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru 

a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate. 

� Avocatul Poporului arata ca legiuitorul nu are constrangeri de rang constitutional in stabilirea 

solutiei legislative privind numirea judecatorilor sau procurorilor in functiile de conducere. 

Astfel, acesta este in drept sa stabileasca o serie de conditii necesare pentru numirea intr-o 

functie de conducere, in conditiile in care exercitarea unei functii de conducere nu este un 

drept fundamental. Intentia legiuitorului a fost aceea de a realiza o distinctie intre momentul 

admiterii in magistratura si cel al numirii intr-o functie de conducere. Apreciaza ca, in realitate, 

autorul exceptiei urmareste completarea dispozitiei criticate din Legea nr. 303/2004, prin 

recunoasterea la calculul vechimii necesare pentru numirea in functii de conducere a tuturor 

profesiilor avute in vedere la calculul vechimii necesare pentru admiterea in magistratura, ceea 

ce, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, este inadmisibil, intrucat Curtea se pronunta 

numai asupra constitutionalitatii actelor cu care a fost sesizata, neputandu-le modifica sau 

completa. 

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

Vaduva in Dosarul nr. 3.718/1/2013 al Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia de contencios 

administrativ si fiscal si a constatat ca prevederile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 

privind statutul judecatorilor si procurorilor sunt neconstitutionale. 

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate 

a Legii privind statutul judecatorilor si procurorilor 

In Monitorul Oficial nr. 351 din 13 mai 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 176 din 26 martie 2014 a Curtii Constitutionale 

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 

50 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si 

procurorilor. 
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Principalele prevederi 

� Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu 

exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 lit. m) si ale art. 15 lit. a) din Legea nr. 

146/1997 privind taxele judiciare de timbru si ale art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind 

Statutul functionarilor publici, exceptie ridicata de Sindicatul Politistilor „Lege si Onoare” Mures 

din Targu Mures, in numele membrului de sindicat Mirela Rosea, intr-un litigiu avand ca obiect 

solutionarea unui conflict colectiv de munca aflat in faza de recurs, declarat impotriva hotararii 

prin care instanta de fond a anulat ca netimbrata actiunea in justitie, 

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arata ca textele de lege criticate contravin, 

in principal, dispozitiilor constitutionale privind egalitatea in drepturi a cetatenilor, accesul liber 

la justitie si dreptul la aparare, principii fundamentale consacrate de art. 16,art. 21 si art. 126 

din Constitutie. 

� In acest sens, autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine ca, din interpretarea textelor 

de lege criticate, instanta de judecata a apreciat ca, pentru solutionarea unui conflict individual 

de munca intervenit intre functionarii publici si institutia publica angajatoare, acestia sunt 

obligati la plata unei taxe de timbru, datorita naturii juridice speciale a raporturilor de munca. 

� Arata ca instanta de judecata a ajuns la concluzia ca sunt exonerate de la plata taxei de timbru 

doar acele persoane care au calitatea de angajat cu contract individual de munca, nu si cele 

care au calitatea de functionari publici. Autorul exceptiei precizeaza ca, in lumina prevederilor 

Legii dialogului social nr. 62/2011, textele de lege criticate sunt neconstitutionale in masura in 

care, din interpretarea lor coroborata, s-ar desprinde ideea ca, pentru solutionarea unui 

conflict individual sau colectiv de munca, functionarii publici sunt obligati la plata unei taxe 

judiciare de timbru. 

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

neconstitutionalitate ridicata de Sindicatul Politistilor „Lege si Onoare” Mures din Targu 

Mures, in numele reclamantei Mirela Rosea, in Dosarul nr. 3.898/102/2011 al Curtii de Apel 

Targu Mures — Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal si constata ca 

dispozitiileart. 3 lit. m) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si ale art. 109 

din Legea nr. 188/1999privind Statutul functionarilor publici sunt constitutionale in raport cu 

criticile formulate. 

� In acelasi timp, Curtea a decis respingerea, ca inadmisibila, a exceptiei de 

neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare 

de timbru, exceptie ridicata de acelasi autor in acelasi dosar al aceleiasi instante judecatoresti. 

� In cadrul opiniei separate a judecatorului prof. univ. dr. Mona-Maria Pivniceru se arata: 

� In dezacord cu solutia pronuntata prin Decizia nr. 162 din 20 martie 2014, consideram ca, in 

ceea ce priveste prevederile art. 15 lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de 

timbru, Curtea ar fi trebuit sa admita exceptia de neconstitutionalitate si sa constate ca 

acestea sunt neconstitutionale in masura in care exclud de la beneficiul scutirii de taxe 

judiciare de timbru actiunile si cererile, inclusiv cele pentru exercitarea cailor de atac, 

referitoare la orice drepturi ce decurg din raporturile de serviciu ale functionarilor publici. 

CC a respins cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate 

a Legii privind taxele judiciare de timbru 

In Monitorul Oficial nr. 359 din 15 mai 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 162 din 20 martie 2014 a Curtii Constitutionale 

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 

3 lit. m) si ale art. 15 lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele 

judiciare de timbru si ale art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind 

Statutul functionarilor publici. 
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Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 5 noiembrie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 4.613/2/2013, Curtea de Apel 

Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala 

pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. (1) din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si 

functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, exceptie ridicata de Cristian Vasile Toma 

intr-o cauza avand ca obiect solutionarea cererii de obligare a Guvernului Romaniei la 

acordarea unor despagubiri aferente perioadei ramase neexercitate din mandatul sau in 

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. 

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine, in esenta, ca O.U.G. nr. 

93/2012 a fost adoptata cu incalcarea art. 115 alin. (4) din Constitutie, in conditiile in care 

emitentul nu a indicat situatia extraordinara care a stat la baza emiterii actului normativ si nu a 

motivat corespunzator urgenta. Argumentele prezentate in nota de fundamentare care a 

insotit proiectul ordonantei de urgenta nu reflecta existenta unei situatii extraordinare la data 

emiterii acesteia, astfel incat sa nu fie posibila adoptarea actului normativ in procedura 

obisnuita de legiferare. 

� Autorul mai sustine ca prevederea legala criticata determina un prejudiciu in patrimoniul sau 

prin pierderea venitului la care acesta era indreptatit pana la expirarea mandatului, ca urmare 

a desfiintarii autoritatii la care acesta era exercitat. Astfel, se afecteaza chiar existenta 

dreptului de proprietate. Or o limitare/restrangere a dreptului de proprietate nu poate fi 

admisa decat in contextul respectarii art. 53 din Constitutie. 

� In ce priveste protectia dreptului de proprietate, invoca atat Conventia pentru apararea 

drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, cat si Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene. 

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

neconstitutionalitate ridicata de Cristian Vasile Toma in Dosarul nr. 4.613/2/2013 al Curtii de 

Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, si constata ca prevederile art. 

24 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea 

si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara sunt constitutionale in raport cu criticile 

formulate. 

� In cadrul opiniei separate a judecatorilor Prof. univ. dr. Mona-Maria Pivniceru si Daniel Marius 

Morar se arata: 

� In dezacord cu solutia pronuntata prin Decizia nr. 175 din 26 martie 2014, consideram ca ar fi 

trebuit constatata neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de 

Supraveghere Financiara, precum si a ordonantei in intregul sau, prin raportare la art. 115 alin. 

(4) din Constitutie. 

CC a respins cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate 

a OUG privind infiintarea Autoritatii de Supraveghere Financiara 

In Monitorul Oficial nr. 361 din 16 mai 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 175 din 26 martie 2014 a Curtii Constitutionale 

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 

24 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 

privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de 

Supraveghere Financiara. 
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Principalele prevederi 

� Curtea de Apel Ploiesti – Sectia penala si pentru cauze cu minori si de familie a dispus, prin 

incheierea din data de 10 februarie 2014, in Dosarul nr. 289/120/2014 aflat pe rolul acestei 

instante, sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in temeiul dispozitiilor art. 475 din Codul de 

procedura penala, in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile cu privire la dezlegarea de 

principiu a mecanismului de aplicare a legii penale mai favorabile in cazul faptelor definitiv 

judecate, in ipoteza unui concurs de infractiuni. 

� Punctele de vedere exprimate de catre curtile de apel si instantele de judecata arondate 

evidentiaza solutii diferite date problemei de drept ce formeaza obiectul sesizarii. 

� Astfel, intr-o prima opinie se considera ca se aplica mai intai dispozitiile art. 6 alin. (1) din Codul 

penal,reducandu-se pedepsele care depasesc maximul prevazut de legea noua. 

� In a doua faza se verifica daca pedeapsa rezultanta aplicata anterior printr-o condamnare 

definitiva depaseste pedeapsa maxima ce se poate aplica conform regimului sanctionator al 

concursului de infractiuni potrivit noului Cod penal. 

� Daca, in urma aplicarii acestor dispozitii conform legii noi, pedeapsa ce ar rezulta este mai mare 

decat pedeapsa rezultanta aplicata definitiv potrivit legii penale anterioare, se mentine 

pedeapsa anterior aplicata. 

� Argumentele se bazeaza pe interpretarea ca aprecierea legii penale mai favorabile dupa 

judecarea definitiva a cauzei se face in integralitatea ei, iar nu pe institutii autonome de drept 

penal. 

� Intr-o a doua opinie se procedeaza, intr-o prima faza, la aplicarea dispozitiilor art. 6 alin. (1) din 

noul Cod penal, urmand a se reduce pedepsele care depasesc maximul prevazut de legea noua, 

iar in a doua faza se face contopirea pedepselor pe legea penala veche, dandu-se spre 

executare pedeapsa cea mai grea, potrivit regulilor art. 33 si 34 din Codul penal anterior. 

� In argumentarea acestei opinii se arata ca infractiunile au fost comise sub imperiul legii vechi si 

nu pot fi facute aprecieri cu privire la contopire pe legea noua, mai ales in conditiile in care 

aceasta este defavorabila persoanei condamnate. 

� Se mai arata ca nicio dispozitie din noua legislatie nu impiedica aplicarea legii penale mai 

favorabile pe institutii de drept, neputandu-se argumenta ca prin acest mod de aplicare s-ar 

crea „lex tertia“. 

Opinia Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie 

� Ministerul Public a sustinut in cadrul concluziilor depuse la dosarul cauzei ca, privitor la 

pedepsele definitive, prin aplicarea legii penale mai favorabile, legiuitorul nu a inteles sa 

repuna in discutie criteriile de stabilire si individualizare a sanctiunii, ci numai sa inlature de la 

executare partea din sanctiune care excedeaza maximului prevazut de legea noua. 

 

ICCJ a stabilit mecanismul de aplicare a legii penale mai favorabile in 

cazul faptelor definitiv judecate, in ipoteza unui concurs de infractiuni 

In Monitorul Oficial nr. 349 din 13 mai 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 1 din 14 aprilie 2014 a ICCJ - Completul pentru 

dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala privind 

dezlegarea de principiu a mecanismului de aplicare a legii penale 

mai favorabile in cazul faptelor definitiv judecate, in ipoteza unui 

concurs de infractiuni. 
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� In concluzie, verificand daca se impune modificarea, potrivit art. 6 din Codul penal, a unei 

sanctiuni definitiv aplicate, comparatia se va realiza numai intre cuantumul pedepsei aplicate si 

maximul prevazut de legea noua. Reducerea va opera numai cand cuantumul pedepsei aplicate 

este superior maximului prevazut de legea noua, in toate situatiile numai la maximul nou, 

niciodata la o limita inferioara acestui maxim. 

� Prin urmare, a aratat procurorul, singurul criteriu pe care legiuitorul il pune la dispozitia 

judecatorului chemat sa aprecieze, in faza de executare, daca se impune infrangerea autoritatii 

de lucru judecat a unei hotarari cu privire la felul si cuantumul pedepsei este acela al celei mai 

grele situatii la care s-ar putea ajunge, in abstract, potrivit legii noi. 

� Opinia specialistilor consultati 

� Profesor universitar doctor Florin Streteanu, decanul Facultatii de Drept, din cadrul 

Universitatii din Bucuresti, in opinia transmisa Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de 

drept in materie penala, arata ca verificarea aplicabilitatii legii penale mai favorabile in baza 

art. 6 din noul Cod penal urmeaza a se face prin raportare la fiecare institutie care poate 

functiona autonom. Acest lucru se realizeaza printr-o analiza in doua etape: 

• intr-o prima etapa se analizeaza fiecare dintre pedepsele stabilite pentru infractiunile 

concurente, verificandu-se daca acestea nu depasesc limita maxima prevazuta de legea 

noua. Daca este cazul, se va proceda la reducerea pedepselor care depasesc noul maxim 

special, la aceasta limita, potrivit art. 6 din noul Cod penal. 

• in etapa a doua se verifica daca pedeapsa rezultanta nu depaseste limita maxima la care 

se poate ajunge potrivit art. 39 din noul Cod penal. Pentru a se face aceasta verificare se 

vor avea in vedere pedepsele pentru infractiunile concurente astfel cum au fost reduse, 

daca a fost cazul, potrivit art. 6 din noulCod penal. 

� In contextul cauzei Inalta Curte retine ca, in aplicarea corecta a dispozitiilor legii penale mai 

favorabile in cauze definitiv judecate, privitor la orice institutie a dreptului substantial incidenta 

in aceasta faza, trebuie sa porneasca de la specificul reglementarii cuprinse in art. 6 din noul 

Cod penal, stabilind in raport cu acesta modul in care litera si ratiunea acestei reglementari se 

transpun in fiecare caz particular. 

� Potrivit art. 6 alin. (1)–(3) din Codul penal, cand, dupa ramanerea definitiva a unei hotarari de 

condamnare si pana la executarea pedepsei, a intervenit o lege penala mai favorabila, 

pedeapsa inchisorii sau amenzii se reduce la maximul prevazut de legea noua, daca sanctiunea 

aplicata este mai mare decat acest maxim, pedeapsa detentiunii pe viata se inlocuieste cu 

maximul inchisorii de legea noua pentru aceeasi infractiune, daca inchisoarea este singura 

pedeapsa prevazuta pentru aceasta, iar inchisoarea se inlocuieste cu amenda, care nu poate 

depasi maximul prevazut de legea noua pentru aceeasi infractiune, cand amenda este singura 

pedeapsa prevazuta de legea noua pentru aceasta. 

� ICCJ, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala a decis admiterea 

sesizarii formulata de CA Ploiesti – si a stabilit ca: 

� „In aplicarea legii penale mai favorabile, dupa judecarea definitiva a cauzei inainte de 

intrarea in vigoare a noului Cod penal, pentru ipoteza unui concurs de infractiuni, intr-o 

prima etapa se verifica incidenta dispozitiilor art. 6 din Codul penal, cu privire la pedepsele 

individuale. 

� In a doua etapa se verifica daca pedeapsa rezultanta aplicata potrivit legii vechi depaseste 

maximul la care se poate ajunge in baza legii noi, conform art. 39 din Codul penal. 

� In cazul in care pedeapsa rezultanta, aplicata potrivit legii vechi, depaseste maximul la care 

se poate ajunge in baza art. 39 din Codul penal, pedeapsa rezultanta va fi redusa la acest 

maxim. 

� In caz contrar, pedeapsa rezultanta va ramane astfel cum a fost stabilita potrivit legii vechi.“ 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  

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

sanatatii  

 

� Propunere legislativa privind modificarea Legii nr. 107/1996 – Legea apelor, cu modificarile si 

completarile ulterioare  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si 

promovarea drepturilor copilului  

 

� Propunere legislativa privind modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (2) al art. 112 din O.G. nr. 93/2003 privind Codul 

de procedura fiscala  

 

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

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea 

Agentiei Nationale pentru Locuinte  

 

� Propunere legislativa de modificare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal  

 

� Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 1/2011 a educatiei nationale  

 

� Proiect de Lege pentru modificare art. 6 alin. (3) din O.G. nr. 20/1994 privind masuri pentru 

reducerea riscului seismic al constructiilor existente  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 5 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare 

de timbru 

 

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

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991  

 

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea 

si combaterea traficului de persoane  

 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

� Proiect de Lege privind inventiile de serviciu  

 

� Proiect de Lege privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 148/2000 privind 

publicitatea  
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Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea 

institutiei Avocatului Poporului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

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

 

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

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 106 din Legea nr. 263/2010 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (2) al art. 15 din O.U.G. nr. 77/2009 privind 

organizarea si exploatarea jocurilor de noroc 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii apiculturii nr. 383/2013 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea 

Agentiei Nationale pentru Locuinte 

 

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

 

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

administratiei publice locale 

 

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

53/2003 – Codul muncii 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul 

muncii, republicata 

 

� Propunere legislativa pentru abrogarea art. 95 alin. (6) lit. k) din Legea nr. 85/2006 privind 

procedura insolventei 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 

alesilor locali 

 

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

 

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea art. 587 C.proc.pen. 

 

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

proprietate publica 
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Concursuri europene 
 

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

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

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

 

EPSO > anunt de concursuri generale pentru constituirea unei liste de rezerva pentru recrutarea de 

juristi lingvisti de limba daneza, finlandeza, slovaca, slovena si suedeza. 
 

Inscriere: se face pe cale electronica, urmand procedura indicata pe site-ul internet al EPSO si, in 

special, in Instructiunile pentru inscriere. 
 

Daca va numarati printre candidatii admisi in etapa „centru de evaluare”, trebuie sa aduceti cu 

dumneavoastra la centrul de evaluare dosarul dumneavoastra de candidatura complet (actul de 

candidatura electronica semnat si documentele justificative).  
 

Termen-limita: 1 iulie 2014, ora 12.00 (dupa-amiaza), ora Bruxelles-ului.  

 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 135 din 5 mai 2014  a fost publicata ultima publicatie CJUE.  

 

 

Jurisprudenta europeana 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 
 

MAE propune ratificarea Protocolului III la Con-

ventiile de la Geneva 
 

Ministerului Afacerilor Externe a publicat un proiect de lege pentru ratificarea 

Protocolului aditional la Conventiile de la Geneva din 12 august 1949, 

referitor la adoptarea unui semn distinctiv aditional (Protocolul III), adoptat la 

8 decembrie 2005. 

Conform expunerii de motive, prin Protocolul III este introdus un semn distinctiv aditional, cristalul 

rosu, pe langa cele deja consacrate prin tratatele precedente, cum ar fi crucea rosie sau semiluna rosie. 

 

Semnul distinctiv poate fi folosit in scop protector, beneficiind astfel de protectia conferita de 

Conventiile din 1949 de la Geneva si de Protocoalele aditionale ale acestora sau in scop indicativ, 

semnaland legatura cu Miscarea Internationala a Crucii Rosii si Semilunii Rosii. 

 

Prin ratificarea Protocolului III, Romania va deveni parte la acest tratat international, in conditiile 

prevazute de art. 11 alin. (2) din Protocolul mentionat, la sase luni de la data depunerii instrumentului 

de ratificare.  

 

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

asteptate pe adresa de e-mail: ddit@mae.ro, pana la data de 14 iunie 2014. 

Noi dispozitii privind gestionarea deseurilor de ambalaje 

Ministerul Mediului a publicat pe data de 12 mai un proiect de Hotarare a 

privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje. 

Conform notei de fundamentare, hotararea va abroga H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor 

si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare si va transpune Directiva nr. 

94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje, publicata in JOCE nr. L 365/1994. 

 

Proiectul creeaza cadrul necesar:  

� instituirii unei colaborari intre autoritatile administratiei publice locale si operatorii economici care 

preiau obligatiile producatorilor de ambalaje si produse ambalate;  

� astfel incat costurile de colectare si valorificare, inclusiv reciclare a deseurilor de ambalaje de la 

populatie sa fie acoperite de catre producatorul de produse ambalate/ambalaje;  

� astfel incat autoritatile administratiei publice locale in calitate de detinatori legali ai deseurilor de 

ambalaje incredintate au responsabilitatea atat a gestionarii corespunzatoare a deseurilor de ambalaje, 

cat si de a valorifica materialul cu valoare de piata, astfel incat incredintarea sa se realizeze cel putin fara 

plata din partea cetateanului. 

 

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

asteptate la adresa: deseuri@mmediu.ro, in 15 zile de la publicare. 
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MFP propune eliminarea sau comasarea mai multor taxe 

 

 

 

 

Ministerului Finantelor Publice a publicat pe 14 mai 2 proiecte de acte 

normative prin care propune eliminarea sau comasarea mai multor taxe, 

printre care taxa de eliberare a pasaportului sau taxa de acreditare perce-

pute de ANOFM. 

Prin proiectul de ordonanta de urgenta pentru modificarea unor acte normative privind taxele si 

tarifele nefiscale se propune modificarea urmatoarelor prevederi: 

� O.U.G. nr. 141/2002 – eliminarea taxei datorate pentru eliberarea licentei de depozit  

�  Legea nr. 176/2000 – eliminarea taxei aferente emiterii avizului privind activitatile de comercializare, 

de distributie si de prestari de servicii in domeniul dispozitivelor medicale 

� art. 33 din Legea nr. 359/2004 – acordarea gratuita de catre oficiile registrului comertului de pe 

langa tribunale a unor servicii de asistenta 

� titlul Anexei nr. 7 din OUG nr. 107/2002 - introducerea notiunii de tarif pentru serviciile efectuate de 

Administratia Nationala „Apele Romane 

� O.G nr. 24/1992 – comasarea taxei privind procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar, la cererea 

unor persoane fizice sau juridice straine, a taxei privind eliberarea de adeverinte si alte servicii prestate 

de autoritatile competente, potrivit legii, si eliberarea unui pasaport electronic, a unui pasaport simplu 

temporar sau a altui document de trecere a frontierei  

� Legea nr. 84/1998 – eliminarea prevederii referitoare la obligatia platii taxei de inregistrare si de 

examinare a cererii 

� Legea nr. 76/2002 – eliminarea taxei de acreditare percepute de ANOFM 
 

Prin modificarile de acte normative descrise mai sus, se realizeaza o reducere de 12 taxe si tarife in 

total, din care 5 prin eliminarea lor si 7 prin comasare, in cazul celor individualizare distinct, nejustificat. 

 

Prin proiectul de hotarare pentru modificarea unor acte normative privind taxe si tarife percepute 

pentru unele prestari de servicii se propune modificarea: 

� H.G. nr. 1085/2003 – eliminarea tarifului anual de utilizare a procedurii electronice pentru obtinerea 

de servicii puse la dispozitie de „Sistemul e-guvernare” 

� H.G. nr. 745/2007 – eliminarea tarifului de analiza a documentatiei de licentiere/autorizare  

� H.G. nr. 787/2003 – eliminarea taxei de inscriere pentru examenul de admitere la scolile militare de 

subofiteri si jandarmi 

� H.G. nr. 1408/2009 – comasarea taxei percepute pentru autorizarea anuala a plantatiilor viticole cu 

taxa privind atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlata si a indicatiei geografice 

pentru comercializarea vinurilor 

� H.G. nr. 1609/2006 – comasarea urmatoarelor trei tarife: tarif din domeniul medicinei legale; tarif 

reprezentand avizul Comisiei superioare medico-legale; tarif reprezentand avizul Comisiei de avizare si 

control al actelor medico-legale, rezultand un singur tarif  

� H.G. nr. 902/2012 – eliminarea a doua tarife: Cerere eliberare date statistice si Cerere eliberare 

informatii pentru serii de firme grupate pe mai mult de 5 criterii, precum si comasarea a cinci taxe intr-

una singura 

� H.G. nr. 277/2002 – eliminarea taxei de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru 

stimularea ocuparii fortei de munca. 
 

Prin modificarea de acte normative descrise mai sus se realizeaza o reducere de taxe/tarife in total de 

15 din care prin eliminare 5, prin comasare 10. 

 

� 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. 



 

   Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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Decrete si cereri de reexaminare semnate in perioada 10-16 mai 
 

Decrete semnate 

 

• Decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 107/2013 

pentru stabilirea unor masuri bugetare. 

Cereri de reexaminare 

Presedintele Romaniei a semnat in data de 12 mai cererea de reexaminare asupra Legii privind 

aprobarea O.U.G. nr. 110/2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea si 

functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune. 

 



 

   
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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InfoLEGALis reprezinta un instrument de lucru in care este realizata o 

selectie a noutatilor legislative. 

 

Informatiile din acest material nu constituie asistenta juridica in sensul 

Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic si nici al Legii nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea 

profesiei de avocat, completata de Statutul profesiei de avocat.  

 

 


