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Principalele prevederi 

� Metodologia are drept scop stabilirea procedurilor specifice privind 

programului de investitii publice

Ministerului Sanatatii si alocarea de fonduri pentru cheltuieli de investitii unitatilor 

publice din reteaua Ministerului Sanatatii si/sau structurilor de specialita

aprobat al Ministerului Sanatatii.

� Documentatiile tehnico

documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii, respectiv notele de fundamentare 

privind necesitatea si 

de investitii incluse la pozitia C „Alte cheltuieli de investitii“, care se finanteaza, potrivit 

legii, din fonduri publice, se aproba de catre:

• Guvern, pentru valori mai mari de 30 milio

• ordonatorii principali de credite, pentru valori cuprinse intre 5 milioane lei si 30 

milioane lei; 

• ceilalti ordonatori de credite, pentru valori de pana la 5 milioane lei

prealabil al ordonatorului principal de credite cu privire la ne

oportunitatea investitiei.

Elaborarea programului de investitii publice al Ministerului Sanatatii

A fost aprobat Contractul

medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

Principalele prevederi 

� Se aproba Contractul-

medicamentelor si a dispozitivelor medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate 

pentru anii 2014–2015, prevazut in anexa nr. 2.

� Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

nr. 95/2006privind reforma 

normele metodologice de aplicare a contractului

consultarea Colegiului Medicilor din Romania, a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, a 

Colegiului Farmacistilor din Romania, a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor 

si Asistentilor Medicali din Romania, a Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in 

Sistemul Sanitar din Romania, precum si a organizatiilor patronale, sindica

reprezentative din domeniul medical, norme care se aproba prin ordin al ministrului 

sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 365 din 19 mai 2014 a fost publicat 

512/2014 al ministrului Sanatatii privind aprobarea Metodologiei de 

elaborare a programului de investitii publice al Ministerului Sanatatii 

de alocare de fonduri pentru cheltuieli de investitii unitatilor publice din 

reteaua Ministerului Sanatatii. 

 

are drept scop stabilirea procedurilor specifice privind 

programului de investitii publice ce se prezinta ca anexa la bugetul aprobat al 

Ministerului Sanatatii si alocarea de fonduri pentru cheltuieli de investitii unitatilor 

publice din reteaua Ministerului Sanatatii si/sau structurilor de specialita

aprobat al Ministerului Sanatatii. 

Documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii

documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii, respectiv notele de fundamentare 

privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente celorlalte categorii 

de investitii incluse la pozitia C „Alte cheltuieli de investitii“, care se finanteaza, potrivit 

legii, din fonduri publice, se aproba de catre: 

Guvern, pentru valori mai mari de 30 milioane lei; 

ordonatorii principali de credite, pentru valori cuprinse intre 5 milioane lei si 30 

 

ceilalti ordonatori de credite, pentru valori de pana la 5 milioane lei

prealabil al ordonatorului principal de credite cu privire la ne

oportunitatea investitiei. 

Elaborarea programului de investitii publice al Ministerului Sanatatii

A fost aprobat Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei 

medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

In Monitorul Oficial nr. 366 din 19 mai 2014 a fost publicata 

nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a 

Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii 

asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de 

sanatate pentru anii 2014-2015. 

 

-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale

medicamentelor si a dispozitivelor medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate 

2015, prevazut in anexa nr. 2. 

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate elaboreaza, in temeiul art. 217 alin. (4) din Legea 

nr. 95/2006privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, 

normele metodologice de aplicare a contractului-cadru, denumite in continuare norme, cu 

consultarea Colegiului Medicilor din Romania, a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, a 

ui Farmacistilor din Romania, a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor 

si Asistentilor Medicali din Romania, a Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in 

Sistemul Sanitar din Romania, precum si a organizatiilor patronale, sindica

reprezentative din domeniul medical, norme care se aproba prin ordin al ministrului 

sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 365 din 19 mai 2014 a fost publicat Ordinul nr. 

al ministrului Sanatatii privind aprobarea Metodologiei de 

elaborare a programului de investitii publice al Ministerului Sanatatii si 

de alocare de fonduri pentru cheltuieli de investitii unitatilor publice din 

are drept scop stabilirea procedurilor specifice privind elaborarea 

ce se prezinta ca anexa la bugetul aprobat al 

Ministerului Sanatatii si alocarea de fonduri pentru cheltuieli de investitii unitatilor 

publice din reteaua Ministerului Sanatatii si/sau structurilor de specialitate, din bugetul 

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii noi, 

documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii, respectiv notele de fundamentare 

oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente celorlalte categorii 

de investitii incluse la pozitia C „Alte cheltuieli de investitii“, care se finanteaza, potrivit 

ordonatorii principali de credite, pentru valori cuprinse intre 5 milioane lei si 30 

ceilalti ordonatori de credite, pentru valori de pana la 5 milioane lei, cu acordul 

prealabil al ordonatorului principal de credite cu privire la necesitatea si 

Elaborarea programului de investitii publice al Ministerului Sanatatii 

ivind conditiile acordarii asistentei 

medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate 

In Monitorul Oficial nr. 366 din 19 mai 2014 a fost publicata H.G. 

pentru aprobarea pachetelor de servicii si a 

cadru care reglementeaza conditiile acordarii 

asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de 

cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a 

medicamentelor si a dispozitivelor medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate 

elaboreaza, in temeiul art. 217 alin. (4) din Legea 

in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, 

cadru, denumite in continuare norme, cu 

consultarea Colegiului Medicilor din Romania, a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, a 

ui Farmacistilor din Romania, a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor 

si Asistentilor Medicali din Romania, a Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in 

Sistemul Sanitar din Romania, precum si a organizatiilor patronale, sindicale si profesionale 

reprezentative din domeniul medical, norme care se aproba prin ordin al ministrului 
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 CNAS a aprobat Normele metodologice privind activitatea de audit 

public intern in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

Principalele prevederi 

� Se aproba Normele metodologice specifice privind 

intern in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

parte integranta din prezentul ordin.

� Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 376 bis, care se poate

achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, 

Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

� Prevederile prezentului ordin se aplica structurilor de audit public intern organizate la 

nivelul Casei Nationale de Asigurari de 

ASF a aprobat Nor

a activelor fondurilor de pensii administrate privat

Conditii de avizare 

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

administrate privat, institutia de credit trebuie sa obtina avizul Autoritatii de Supraveghere 

Financiara, denumita in continuareAutoritatea.

� Pentru eliberarea avizului care confera calitatea de depozitar

cererea de avizare si documentatia depusa de solicitant si verifica daca institutia de credit 

indeplineste, cumulativ, conditiile

• dispune de echipamente si dotari tehnice necesare

corespunzatoare a activitatii

implicat in efectuarea operatiunilor de depozitare si custodie a activelor fondurilor 

de pensii dispune de ca

• 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

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.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

CNAS a aprobat Normele metodologice privind activitatea de audit 

public intern in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

In Monitorul Oficial nr. 376 din 21 mai 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 288/2014 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate 

pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind 

exercitarea activitatii de audit public intern in cadrul sistemului 

de asigurari sociale de sanatate. 

Normele metodologice specifice privind exercitarea activitatii de audit public 

intern in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, prevazute in anexa care face 

parte integranta din prezentul ordin. 

Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 376 bis, care se poate

achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, 

Bucuresti, sos. Panduri nr. 1. 

Prevederile prezentului ordin se aplica structurilor de audit public intern organizate la 

Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al caselor de asigurari de sanatate.

ASF a aprobat Norma privind activitatea de depozitare si custodie

a activelor fondurilor de pensii administrate privat

In Monitorul Oficial nr. 376 din 21 mai 2014 a fost publicata 

nr. 11/2014 a Autoritatii de Supraveghere Financiara privind 

activitatea de depozitare si custodie a activelor fondurilor de pensii 

administrate privat. 

activitatea de depozitare si custodie a activelor fondurilor de pensii 

, institutia de credit trebuie sa obtina avizul Autoritatii de Supraveghere 

Financiara, denumita in continuareAutoritatea. 

eliberarea avizului care confera calitatea de depozitar, Autoritatea analizeaza 

cererea de avizare si documentatia depusa de solicitant si verifica daca institutia de credit 

conditiile prevazute de Lege, precum si urmatoarele:

une 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 

de pensii. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

CNAS a aprobat Normele metodologice privind activitatea de audit 

public intern in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate 

In Monitorul Oficial nr. 376 din 21 mai 2014 a fost publicat 

al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate 

pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind 

ii de audit public intern in cadrul sistemului 

exercitarea activitatii de audit public 

, prevazute in anexa care face 

Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 376 bis, care se poate 

achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, 

Prevederile prezentului ordin se aplica structurilor de audit public intern organizate la 

si al caselor de asigurari de sanatate. 

ma privind activitatea de depozitare si custodie 

a activelor fondurilor de pensii administrate privat 

In Monitorul Oficial nr. 376 din 21 mai 2014 a fost publicata Norma 

a Autoritatii de Supraveghere Financiara privind 

activitatea de depozitare si custodie a activelor fondurilor de pensii 

activitatea de depozitare si custodie a activelor fondurilor de pensii 

, institutia de credit trebuie sa obtina avizul Autoritatii de Supraveghere 

, Autoritatea analizeaza 

cererea de avizare si documentatia depusa de solicitant si verifica daca institutia de credit 

prevazute de Lege, precum si urmatoarele: 

pentru desfasurarea 

de depozitare si custodie, iar personalul acesteia 

implicat in efectuarea operatiunilor de depozitare si custodie a activelor fondurilor 

pacitati profesionale adecvate activitatii desfasurate; 

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

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 
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 OUG privind aprobarea Programului national de dezvoltare locala 

a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 367 din 19 mai 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 24/2014 privind abrogarea alin. (9) al art. 9 din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru 

aprobarea Programului national de dezvoltare locala. 

Principalele prevederi 
� La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se abroga alineatul (9) al 

articolului 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 

Programului national de dezvoltare locala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 

I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare. 

� Astfel, obiectivele de investitii noi nu se mai avizeaza in Consiliul tehnico-economic al 

Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. 

A fost aprobata OUG privind stabilirea unor masuri bugetare 

In Monitorul Oficial nr. 368 din 20 mai 2014 a fost publicata Legea 

nr. 70/2014 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor masuri bugetare. 

Principalele prevederi 
� Prin derogare de la prevederile cap. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 

privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte 

masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, 

salarizarea personalului din structurile cu rol de autoritate de management pentru 

Programul operational sectorial Cresterea competitivitatii economice, Programul 

operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Programul operational Mediu, 

Programul operational Transport, Programul operational Dezvoltarea capacitatii 

administrative, Programul operational pentru pescuit si Programul National de Dezvoltare 

Rurala se stabileste la nivelul de salarizare aferent functiilor din cadrul Ministerului 

Fondurilor Europene. 

� Personalul din cadrul structurii cu rol de autoritate de management pentru Programul 

National de Dezvoltare Rurala beneficiaza de drepturile salariate aferente functiilor din 

cadrul Ministerului Fondurilor Europene incepand cu data de 1 ianuarie 2015. 

� MADR, prin Directia generala pescuit – Autoritate de management pentru POP, acorda un 

avans pentru realizarea de investitii prin POP, astfel: 

• de pana la 50% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile pentru solicitantii care 

sunt institutii publice, ale caror cereri de finantare au fost selectate potrivit legii, cu 

posibilitatea retragerii de catre Autoritatea de management pentru Programul 

operational pentru pescuit (AMPOP) a partii de avans nejustificat de beneficiarul 

public inainte de ultima transa de plata; 

• de pana la 40% din valoarea totala a sprijinului nerambursabil aferent cheltuielilor 

eligibile pentru solicitantii privati, ale caror cereri de finantare au fost selectate, 

potrivit legii, intr-o singura transa si se justifica pana la ultima transa de plata; 

• de pana la 100% din valoarea totala eligibila nerambursabila a transei de plata. 
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   Intocmirea si actualizarea inventarului centralizat

al bunurilor imobile proprietate privata a statului

Principalele prevederi 

� Obligatia efectuarii inventarierii

societatilor, companiilor nationale, institutelor de cercetare

cooperatiste, asociatiilor, fundatiilor si altor asemenea, persoanelor fizice care desfasoara 

activitati producatoare de venituri, persoanelor fizice carora li s

drept real, altul decat cel de proprietate, asupra bunurilor imobile care alcatuiesc domeniul 

privat al statului, de catre titularul dreptului de proprietate, confo

continuare entitati. 

� Bunurile si drepturile supuse inventarierii

• terenurile si constructiile asupra carora statul are un drept de proprietate privata

denumite in continuarebunuri imobile proprietate privata a statului;

• drepturile reale enumerate la art. 551 pct. 2

civil, republicata, cu modificarile ulterioare, detinute de stat asupra bunurilor imobile 

aflate in proprietatea privata, alta decat cea a statului;

• drepturile reale enum

modificarile ulterioare, detinute de persoane fizice ori persoane juridice de drept privat 

asupra bunurilor imobile aflate in proprietatea privata a statului.

� Bunurile imobile in curs de e

catre entitati in regie proprie sau in antrepriza, se trec in categoria bunurilor imobile finalizate si 

in inventarul bunurilor imobile proprietate privata a statului, dupa receptia, darea in f

sau punerea in functiune a acestora, dupa caz.

BNR a stabilit ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii

Principalele prevederi 

� Incepand cu perioada de aplicare 

minime obligatorii sunt urmatoarele:

• 0,76% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in 

• 0,36% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in 

• 0,15% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

Intocmirea si actualizarea inventarului centralizat

al bunurilor imobile proprietate privata a statului

In Monitorul Oficial nr. 374 din 21 mai 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 668/2014 al ministrului Finantelor Publice pentru 

aprobarea Precizarilor privind intocmirea si actualizarea 

inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a 

statului si a drepturilor reale supuse inventarierii.

Obligatia efectuarii inventarierii revine institutiilor publice centrale si locale, regiilor autonome, 

societatilor, companiilor nationale, institutelor de cercetare-dezvoltare, societatilor 

cooperatiste, asociatiilor, fundatiilor si altor asemenea, persoanelor fizice care desfasoara 

itati producatoare de venituri, persoanelor fizice carora li s-au atribuit in mod direct un 

drept real, altul decat cel de proprietate, asupra bunurilor imobile care alcatuiesc domeniul 

privat al statului, de catre titularul dreptului de proprietate, conform legii, denumite in 

Bunurile si drepturile supuse inventarierii sunt: 

terenurile si constructiile asupra carora statul are un drept de proprietate privata

denumite in continuarebunuri imobile proprietate privata a statului;

drepturile reale enumerate la art. 551 pct. 2–11 din Legea nr. 287/2009

civil, republicata, cu modificarile ulterioare, detinute de stat asupra bunurilor imobile 

aflate in proprietatea privata, alta decat cea a statului; 

drepturile reale enumerate la art. 551 pct. 2–11 din Legea nr. 287/2009

modificarile ulterioare, detinute de persoane fizice ori persoane juridice de drept privat 

asupra bunurilor imobile aflate in proprietatea privata a statului. 

Bunurile imobile in curs de executie apartinand domeniului privat al statului

catre entitati in regie proprie sau in antrepriza, se trec in categoria bunurilor imobile finalizate si 

in inventarul bunurilor imobile proprietate privata a statului, dupa receptia, darea in f

sau punerea in functiune a acestora, dupa caz. 

BNR a stabilit ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii

In Monitorul Oficial nr. 375 din 21 mai 2014 a fost publicata 

Circulara nr. 16/2014 a Bancii Nationale a Romaniei privind ratele 

dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu 

perioada de aplicare 24 aprilie - 23 mai 2014. 

Incepand cu perioada de aplicare 24 aprilie - 23 mai 2014, ratele dobanzilor platite la rezervele 

sunt urmatoarele: 

pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in lei; 

pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in euro;

u rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Intocmirea si actualizarea inventarului centralizat 

al bunurilor imobile proprietate privata a statului 

In Monitorul Oficial nr. 374 din 21 mai 2014 a fost publicat 

al ministrului Finantelor Publice pentru 

aprobarea Precizarilor privind intocmirea si actualizarea 

tralizat al bunurilor imobile proprietate privata a 

statului si a drepturilor reale supuse inventarierii. 

revine institutiilor publice centrale si locale, regiilor autonome, 

dezvoltare, societatilor 

cooperatiste, asociatiilor, fundatiilor si altor asemenea, persoanelor fizice care desfasoara 

au atribuit in mod direct un 

drept real, altul decat cel de proprietate, asupra bunurilor imobile care alcatuiesc domeniul 

rm legii, denumite in 

terenurile si constructiile asupra carora statul are un drept de proprietate privata, 

denumite in continuarebunuri imobile proprietate privata a statului; 

11 din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil, republicata, cu modificarile ulterioare, detinute de stat asupra bunurilor imobile 

11 din Legea nr. 287/2009, republicata, cu 

modificarile ulterioare, detinute de persoane fizice ori persoane juridice de drept privat 

xecutie apartinand domeniului privat al statului, realizate de 

catre entitati in regie proprie sau in antrepriza, se trec in categoria bunurilor imobile finalizate si 

in inventarul bunurilor imobile proprietate privata a statului, dupa receptia, darea in folosinta 

BNR a stabilit ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii 

In Monitorul Oficial nr. 375 din 21 mai 2014 a fost publicata 

a Bancii Nationale a Romaniei privind ratele 

dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu 

ratele dobanzilor platite la rezervele 

; 

dolari SUA. 
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In Monitorul Oficial nr. 377 din 21 mai 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 25/2014 privind unele masuri pentru diminuarea 

arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de 

aparare si reglementarea altor masuri fiscal-bugetare. 

 

Stingerea obligatiilor fiscale prin anulare 

� Obligatiile fiscale aferente productiei sau comertului cu armament, munitie si material de razboi 

datorate de operatorii economici din industria de aparare, prevazuti in anexa care face parte 

integranta din prezenta ordonanta de urgenta, denumiti in prezentul capitol operatori economici, 

administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si neachitate la data intrarii in vigoare a 

prezentei ordonante de urgenta, se anuleaza. 

� Obligatiile fiscale principale si accesorii aferente productiei sau comertului cu armament, 

munitie si material de razboi, datorate de operatorii economici catre fondul de risc ca urmare a 

imprumuturilor externe garantate de stat conform evidentei contabile a Ministerului Finantelor 

Publice si neachitate la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se anuleaza. 

 Guvernul a aprobat anularea obligatiilor fiscale a unor operatori 

economici din industria de aparare 

Impozitul pe constructii - Cota de impozitare si baza impozabila 

In Monitorul Oficial nr. 384 din 23 mai 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 421/2014 pentru modificarea si completarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004. 

Principalele prevederi 

� Impozitul pe constructii se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii 

constructiilor existente in patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului 

anterior, evidentiata contabil in soldul debitor al conturilor corespunzatoare constructiilor 

mentionate la art. 296
34

, din care se scade: 

• valoarea cladirilor, inclusiv valoarea lucrarilor de reconstruire, modernizare, 

consolidare, modificare sau extindere pentru cladirile inchiriate, luate in concesiune, 

aflate in administrare ori in folosinta, pentru care se datoreaza impozit pe cladiri, potrivit 

prevederilor titlului IX, de catre contribuabil sau proprietar, dupa caz; 

• valoarea lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere 

pentru constructiile, aflate sau care urmeaza sa fie trecute in proprietatea statului sau a 

unitatilor administrativ-teritoriale; 

• valoarea constructiilor din subgrupa 1.2.9 «Terase pe arabil, plantatii pomicole si 

viticole» din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a 

mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificarile 

ulterioare. 

� Deducerea valorii lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau 

extindere pentru cladirile inchiriate, luate in concesiune, aflate in administrare ori in folosinta, 

prevazuta la pct.1, se justifica cu documentatia corespunzatoare care atesta comunicarea 

acestei valori catre proprietar. 
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Au fost aduse modificari Ordinului privind cheltuielile eligibile

in cadrul Fondului 

Principalele prevederi 

� La inchiderea POS CCE/operatiunilor finantate in cadrul domeniului major de interventie 1.2 

«Accesul la finantare al intreprinderilor mici si mijlocii» 

cheltuieli: 

• plati efectuate pentru investitii in intreprinderi

in cadrul operatiunilor aprobate;

• plati in contul garantiilor

catre intermediarii financiari selectati in cadrul operatiunilor aprobate;

• plati efectuate pentru imprumuturi catre intreprinderi

financiari selectati in cadrul operatiunilor aprobate;

• costuri de management ale intermediarilor select

in limitele plafoanelor stabilite la art. 43 alin (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al 

Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere in aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006;

• costuri si comisioane de management ale Fondului European de Investitii

administrarea Fondului de participare JEREMIE in Romania, in conformitate cu 

prevederile Hotararii Guvernului nr. 916/2013.

MFP a stabilit procedura de plata a sumelor aferente platilor nationale 

directe complementare in sectorul zootehnic

Principalele prevederi 

� Fac obiectul prezentei proceduri sumele reprezentand:

• sumele recuperate sau, dupa caz, depuse voluntar de catre beneficiarii platilor 

nationale directe complementare

Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricu

nr. 48/2014 privind unele masuri referitoare la platile nationale directe complementare 

in sectorul zootehnic;

• sumele aferente primelor neincasate in cadrul platilor nationale directe complemen

tare in sectorul zootehnic, prevazute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 48/2014.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

Au fost aduse modificari Ordinului privind cheltuielile eligibile

in cadrul Fondului de participare JEREMIE

In Monitorul Oficial nr. 374 din 21 mai 2014 a fost publicat 

nr. 185/692/2014 al ministrului Fondurilor Europene si al 

privind modificarea Ordinului nr. 2.161/2008 pentru aprobarea 

cheltuielilor eligibile in cadrul Fondului de participare JEREMIE.

/operatiunilor finantate in cadrul domeniului major de interventie 1.2 

«Accesul la finantare al intreprinderilor mici si mijlocii» sunt considerate 

plati efectuate pentru investitii in intreprinderi de catre intermediarii financiari selectati 

in cadrul operatiunilor aprobate; 

plati in contul garantiilor sau sume angajate ca garantii in favoarea intreprinderilor de 

re intermediarii financiari selectati in cadrul operatiunilor aprobate;

plati efectuate pentru imprumuturi catre intreprinderi acordate de intermediarii 

financiari selectati in cadrul operatiunilor aprobate; 

costuri de management ale intermediarilor selectati in cadrul operatiunilor aprobate

in limitele plafoanelor stabilite la art. 43 alin (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al 

Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere in aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006; 

comisioane de management ale Fondului European de Investitii

administrarea Fondului de participare JEREMIE in Romania, in conformitate cu 

tararii Guvernului nr. 916/2013. 

MFP a stabilit procedura de plata a sumelor aferente platilor nationale 

directe complementare in sectorul zootehnic

In Monitorul Oficial nr .379 din 22 mai 2014 a fost publicat 

nr. 755/705/2014 al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si 

al ministrului Finantelor Publice pentru stabilirea Procedurii de 

plata a sumelor prevazute in Legea nr. 48/2014 privind unele 

masuri referitoare la platile nationale directe complementare in 

sectorul zootehnic. 

obiectul prezentei proceduri sumele reprezentand: 

sumele recuperate sau, dupa caz, depuse voluntar de catre beneficiarii platilor 

nationale directe complementare in sectorul zootehnic in contul de subventii al 

Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, prevazute la art. 1 alin. (3) din Legea 

nr. 48/2014 privind unele masuri referitoare la platile nationale directe complementare 

in sectorul zootehnic; 

sumele aferente primelor neincasate in cadrul platilor nationale directe complemen

l zootehnic, prevazute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 48/2014.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Au fost aduse modificari Ordinului privind cheltuielile eligibile 

de participare JEREMIE 

In Monitorul Oficial nr. 374 din 21 mai 2014 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Fondurilor Europene si al MFP 

privind modificarea Ordinului nr. 2.161/2008 pentru aprobarea 

Fondului de participare JEREMIE. 

/operatiunilor finantate in cadrul domeniului major de interventie 1.2 

sunt considerate eligibile urmatoarele 

de catre intermediarii financiari selectati 

sau sume angajate ca garantii in favoarea intreprinderilor de 

re intermediarii financiari selectati in cadrul operatiunilor aprobate; 

acordate de intermediarii 

ati in cadrul operatiunilor aprobate, 

in limitele plafoanelor stabilite la art. 43 alin (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al 

Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere in aplicare a 

comisioane de management ale Fondului European de Investitii (FEI) pentru 

administrarea Fondului de participare JEREMIE in Romania, in conformitate cu 

MFP a stabilit procedura de plata a sumelor aferente platilor nationale 

directe complementare in sectorul zootehnic 

In Monitorul Oficial nr .379 din 22 mai 2014 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si 

al ministrului Finantelor Publice pentru stabilirea Procedurii de 

plata a sumelor prevazute in Legea nr. 48/2014 privind unele 

masuri referitoare la platile nationale directe complementare in 

sumele recuperate sau, dupa caz, depuse voluntar de catre beneficiarii platilor 

in sectorul zootehnic in contul de subventii al 

ltura, prevazute la art. 1 alin. (3) din Legea 

nr. 48/2014 privind unele masuri referitoare la platile nationale directe complementare 

sumele aferente primelor neincasate in cadrul platilor nationale directe complemen-

l zootehnic, prevazute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 48/2014. 
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Stabilirea cadrului general de implementare

a masurilor cofinantate din FEADR

Principalele prevederi 

� Obiectul prezentei hotarari il constituie 

procedurilor de evaluare, selectie, contractare, achizitii, plata, control si 

aferente proiectelor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala

denumit in continuare FEADR, prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007

denumit in continuare PNDR, pe intreaga perioada de derulare a program

eligibile in cadrul Obiectivului de convergenta, precum si pentru noile angajamente juridice 

incheiate in perioada tranzitorie pana la aprobarea Programului National de Dezvoltare Rurala 

2014-2020. 

Ministerul Fondurilor Europene a aprobat Ghidul solicitantului pentru 

propuneri de proiecte lansate in cadrul POSDRU

Principalele prevederi 

� Se aproba Ghidul solicitantului 

lansate in cadrul Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselo

in anul 2014, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

� Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 383 bis, care se poate achizitiona 

de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei 

Panduri nr. 1. 

A fost aprobat Documentul

Principalele prevederi 

� Se aproba Documentul-

„Dezvoltarea resurselor umane“ 2007

prezentul ordin. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

Stabilirea cadrului general de implementare

a masurilor cofinantate din FEADR 

In Monitorul Oficial nr. 380 din 22 mai 2014 a fost publicata 

418/2014 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 224/2008

privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor 

cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare R

prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007

Obiectul prezentei hotarari il constituie stabilirea cadrului general pentru aplicarea 

procedurilor de evaluare, selectie, contractare, achizitii, plata, control si 

aferente proiectelor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala

denumit in continuare FEADR, prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007

denumit in continuare PNDR, pe intreaga perioada de derulare a program

eligibile in cadrul Obiectivului de convergenta, precum si pentru noile angajamente juridice 

incheiate in perioada tranzitorie pana la aprobarea Programului National de Dezvoltare Rurala 

Ministerul Fondurilor Europene a aprobat Ghidul solicitantului pentru 

propuneri de proiecte lansate in cadrul POSDRU

In Monitorul Oficial nr. 383 din 23 mai 2014 a fost publicat 

nr. 544/2014 al ministrului Fondurilor Europene pentru aprobarea 

Ghidului solicitantului – Conditii generale aferent cereri

propuneri de proiecte lansate in cadrul Programului operational 

sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ 2007-2013 in anul 2014.

Ghidul solicitantului – Conditii generale aferent cererilor de propuneri de proiecte 

lansate in cadrul Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselo

in anul 2014, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 383 bis, care se poate achizitiona 

de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. 

aprobat Documentul-cadru de implementare

a POSDRU 2007–2013 

In Monitorul Oficial nr. 383 din 23 mai 2014 a fost publicat 

nr. 545/2014 al ministrului Fondurilor Europene pentru aprobarea 

Documentului-cadru de implementare a Programului operational 

sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ 2007-2013.

-cadru de implementare a Programului operational sectorial 

„Dezvoltarea resurselor umane“ 2007-2013, prevazut in anexa care face parte integranta din 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Stabilirea cadrului general de implementare 

In Monitorul Oficial nr. 380 din 22 mai 2014 a fost publicata H.G. nr. 

pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 224/2008 

privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor 

cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala 

prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013. 

stabilirea cadrului general pentru aplicarea 

procedurilor de evaluare, selectie, contractare, achizitii, plata, control si monitorizare, 

aferente proiectelor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, 

denumit in continuare FEADR, prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, 

denumit in continuare PNDR, pe intreaga perioada de derulare a programului, in regiunile 

eligibile in cadrul Obiectivului de convergenta, precum si pentru noile angajamente juridice 

incheiate in perioada tranzitorie pana la aprobarea Programului National de Dezvoltare Rurala 

Ministerul Fondurilor Europene a aprobat Ghidul solicitantului pentru 

propuneri de proiecte lansate in cadrul POSDRU 

In Monitorul Oficial nr. 383 din 23 mai 2014 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Fondurilor Europene pentru aprobarea 

Conditii generale aferent cererilor de 

propuneri de proiecte lansate in cadrul Programului operational 

2013 in anul 2014. 

Conditii generale aferent cererilor de propuneri de proiecte 

lansate in cadrul Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ 2007-2013 

in anul 2014, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. 

Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 383 bis, care se poate achizitiona 

Autonome „Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. 

cadru de implementare 

In Monitorul Oficial nr. 383 din 23 mai 2014 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Fondurilor Europene pentru aprobarea 

cadru de implementare a Programului operational 

2013. 

cadru de implementare a Programului operational sectorial 

, prevazut in anexa care face parte integranta din 
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A fost aprobat Ghidul solicitantului pentru propuneri de proiecte

in domeniul „Locuri de munca subventionate“

Principalele prevederi 

� Se aproba Ghidul solicitantului

tip strategic nr. 166 „Locuri de munca subventionate

sectorial „Dezvoltarea resu

„Tranzitia de la scoala la viata activa“, prevazut in anexa care face parte integranta din 

prezentul ordin. 
 

A fost aprobata schema de ajutor de minimis 

Principalele prevederi 

� Se aproba schema de ajutor de minimis „Locuri de munca subventionate“

Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ 2007

de interventie 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa“, prevazuta in anexa.

Formare si sprijin pentru intreprinderi

pentru promovarea adaptabilitatii

Principalele prevederi 

� Se aproba Ghidul solicitantului

tip strategic nr. 167 „Competente pentru competitivitate in domeniul medical

Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ 2007

de interventie 3.2 „Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea 

adaptabilitatii“, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

A fost aprobat Ghidul solicitantului pentru propuneri de proiecte

in domeniul „Locuri de munca subventionate“

In Monitorul Oficial nr. 383 din 23 mai 2014 a fost publicat 

nr. 546/2014 al ministrului Fondurilor Europene pentru aprobarea 

Ghidului solicitantului – Conditii specifice pentru cererea de 

propuneri de proiecte de tip strategic nr. 166 „Locuri de munca 

subventionate“, finantata prin Programul operational sectorial 

„Dezvoltarea resurselor umane“ 2007–2013, dom

interventie 2.1. Tranzitia de la scoala la viata activa“.

Ghidul solicitantului – Conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de 

Locuri de munca subventionate“, finantata prin Programul operational 

sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ 2007-2013, domeniul major de interventie 2.1 

„Tranzitia de la scoala la viata activa“, prevazut in anexa care face parte integranta din 

A fost aprobata schema de ajutor de minimis 

„Locuri de munca subventionate“ 

In Monitorul Oficial nr. 383 din 23 mai 2014 a fost publicat 

nr. 547/2014 al ministrului Fondurilor Europene pentru aprobarea 

schemei de ajutor de minimis „Locuri de munca subventionate“, 

finantata prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea 

resurselor umane“ 2007-2013, domeniul major de interventie 2.1 

„Tranzitia de la scoala la viata activa“. 

 

schema de ajutor de minimis „Locuri de munca subventionate“

Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ 2007–

interventie 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa“, prevazuta in anexa.

Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati 

pentru promovarea adaptabilitatii 

In Monitorul Oficial nr. 383 din 23 mai 2014 a fost publicat 

nr. 548/2014 al ministrului Fondurilor Europene pentru aprobarea 

Ghidului solicitantului – Conditii specifice pentru cererea de 

propuneri de proiecte de tip strategic nr. 167 „Competente pentru 

competitivitate in domeniul medical“. 

 

Ghidul solicitantului – Conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de 

Competente pentru competitivitate in domeniul medical

Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ 2007–

Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea 

“, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

A fost aprobat Ghidul solicitantului pentru propuneri de proiecte 

in domeniul „Locuri de munca subventionate“ 

In Monitorul Oficial nr. 383 din 23 mai 2014 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Fondurilor Europene pentru aprobarea 

Conditii specifice pentru cererea de 

propuneri de proiecte de tip strategic nr. 166 „Locuri de munca 

subventionate“, finantata prin Programul operational sectorial 

2013, domeniul major de 

Tranzitia de la scoala la viata activa“. 

Conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de 

“, finantata prin Programul operational 

2013, domeniul major de interventie 2.1 

„Tranzitia de la scoala la viata activa“, prevazut in anexa care face parte integranta din 

A fost aprobata schema de ajutor de minimis  

In Monitorul Oficial nr. 383 din 23 mai 2014 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Fondurilor Europene pentru aprobarea 

unca subventionate“, 

finantata prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea 

2013, domeniul major de interventie 2.1 

schema de ajutor de minimis „Locuri de munca subventionate“, finantata prin 

–2013, domeniul major 

interventie 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa“, prevazuta in anexa. 

si angajati  

In Monitorul Oficial nr. 383 din 23 mai 2014 a fost publicat Ordinul 

nistrului Fondurilor Europene pentru aprobarea 

Conditii specifice pentru cererea de 

propuneri de proiecte de tip strategic nr. 167 „Competente pentru 

Conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de 

Competente pentru competitivitate in domeniul medical“, finantata prin 

–2013, domeniul major 

Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea 

“, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. 
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Guvernul a adus modificari OUG privind aprobarea schemelor

de plati directe si plati nationale directe complementare

Principalele prevederi 

� In anul 2014, acordarea ajutoarelor nationale tranzitorii

Regulamentul (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 

2013 de stabilire a anumitor dispozitii tranzitorii privind spr

acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR), de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce 

priveste resursele si repartizarea acestora pent

(CE) nr. 73/2009 al Consiliului si a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013, (UE) nr. 1.306/2013 si 

(UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste aplicarea 

acestora in anul 2014. 

� Sumele necuvenite acordate sub forma de sprijin din fondurile europene si/sau din fondurile 

publice nationale aferente acestora se recupereaza cu aplicarea accesoriilor fiscale calculate 

potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66

constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene 

si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari 

prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile 

� Modul de implementare, conditiile specifice, criteriile de eligibilitate si termenii de referinta 

pentru aplicarea schemelor de ajutoare nationale tranzitorii

cu cele prevazute pentru platile nationale directe complementare aferente anului 2013, 

aprobate prin ordine ale ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

A fost modificata Metodologia de atribuire a 

si a custodiei ariilor naturale protejate

Principalele prevederi 

� Pana la atribuirea in administrare, 

naturale protejate revine autoritatii responsabile, p

� In vederea indeplinirii atributiilor si pentru o 

autoritatea responsabila poate, pe o perioada de maximum 6 luni, sa

administrare provizorie cu unitatile din subordinea, de sub autoritatea si din coordonarea sa.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

Guvernul a adus modificari OUG privind aprobarea schemelor

de plati directe si plati nationale directe complementare

In Monitorul Oficial nr. 384 din 23 mai 2014 a fost publicata

nr. 26/2014 privind modificarea si completarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de 

plati directe si plati nationale directe complementare, care se 

acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modi

art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte 

forme de asociere in agricultura. 

acordarea ajutoarelor nationale tranzitorii se face in conditiile art. 6 pct. 14 din 

Regulamentul (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 

2013 de stabilire a anumitor dispozitii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurala 

acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR), de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce 

priveste resursele si repartizarea acestora pentru anul 2014 si de modificare a Regulamentului 

(CE) nr. 73/2009 al Consiliului si a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013, (UE) nr. 1.306/2013 si 

(UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste aplicarea 

Sumele necuvenite acordate sub forma de sprijin din fondurile europene si/sau din fondurile 

aferente acestora se recupereaza cu aplicarea accesoriilor fiscale calculate 

potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, 

constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene 

si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari 

prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Modul de implementare, conditiile specifice, criteriile de eligibilitate si termenii de referinta 

aplicarea schemelor de ajutoare nationale tranzitorii se aplica in mod corespunzator 

cu cele prevazute pentru platile nationale directe complementare aferente anului 2013, 

aprobate prin ordine ale ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale. 

A fost modificata Metodologia de atribuire a administrarii

si a custodiei ariilor naturale protejate 

In Monitorul Oficial nr. 381 din 22 mai 2014 a fost publicat 

nr. 797/2014 al ministurlui Mediului si Schimbarilor Climatice pri

modificarea si completarea Metodologiei de atribuire a adminis

si a custodiei ariilor naturale protejate, aprobata prin Ordinul 

ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 1.470/2013.

Pana la atribuirea in administrare, responsabilitatea administrarii acestor categorii de

revine autoritatii responsabile, potrivit legislatiei in vigoare.

In vederea indeplinirii atributiilor si pentru o protectie efectiva a ariilor naturale protejate

autoritatea responsabila poate, pe o perioada de maximum 6 luni, sa

administrare provizorie cu unitatile din subordinea, de sub autoritatea si din coordonarea sa.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Guvernul a adus modificari OUG privind aprobarea schemelor 

de plati directe si plati nationale directe complementare 

In Monitorul Oficial nr. 384 din 23 mai 2014 a fost publicata O.U.G. 

privind modificarea si completarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de 

plati directe si plati nationale directe complementare, care se 

acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea 

Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte 

se face in conditiile art. 6 pct. 14 din 

Regulamentul (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 

ijinul pentru dezvoltare rurala 

acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR), de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce 

ru anul 2014 si de modificare a Regulamentului 

(CE) nr. 73/2009 al Consiliului si a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013, (UE) nr. 1.306/2013 si 

(UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste aplicarea 

Sumele necuvenite acordate sub forma de sprijin din fondurile europene si/sau din fondurile 

aferente acestora se recupereaza cu aplicarea accesoriilor fiscale calculate 

/2011 privind prevenirea, 

constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene 

si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari 

Modul de implementare, conditiile specifice, criteriile de eligibilitate si termenii de referinta 

se aplica in mod corespunzator 

cu cele prevazute pentru platile nationale directe complementare aferente anului 2013, 

administrarii 

 

In Monitorul Oficial nr. 381 din 22 mai 2014 a fost publicat Ordinul 

al ministurlui Mediului si Schimbarilor Climatice privind 

modificarea si completarea Metodologiei de atribuire a administrarii 

si a custodiei ariilor naturale protejate, aprobata prin Ordinul 

ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 1.470/2013. 

responsabilitatea administrarii acestor categorii de arii 

otrivit legislatiei in vigoare. 

protectie efectiva a ariilor naturale protejate, 

autoritatea responsabila poate, pe o perioada de maximum 6 luni, sa incheie contracte de 

administrare provizorie cu unitatile din subordinea, de sub autoritatea si din coordonarea sa. 
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In Monitorul Oficial nr. 368 din 20 mai 2014 a fost republicata 

Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei. 

Cprincipalele prevederi 

� Cooperatia reprezinta un sector specific al economiei care functioneaza prin societati 

cooperative si alte forme de asociere a acestora la nivel teritorial si national. 

� Nu fac obiectul prezentei legi cooperativele de credit si casele centrale ale cooperativelor de 

credit, care sunt reglementate prin lege speciala. 

Constituirea societatii cooperative 

� Societatea cooperativa este o asociatie autonoma de persoane fizice si/sau juridice, dupa 

caz, constituita pe baza consimtamantului liber exprimat de acestea, in scopul promovarii 

intereselor economice, sociale si culturale ale membrilor cooperatori, fiind detinuta in comun 

si controlata democratic de catre membrii sai, in conformitate cu principiile cooperatiste. 

� Societatea cooperativa este un operator economic cu capital privat. 

� Principiile cooperatiste sunt: 

• principiul asocierii voluntare si deschise, potrivit caruia societatile cooperative sunt 

organizatii voluntare care se constituie pe baza liberului consimtamant si sunt deschise 

tuturor persoanelor capabile sa utilizeze serviciile lor si care sunt de acord sa isi asume 

responsabilitatile calitatii de membru cooperator, fara niciun fel de discriminare pe 

criterii de nationalitate, origine etnica, religie, apartenenta politica, origine sociala sau 

sex; 

• principiul controlului democratic al membrilor cooperatori, potrivit caruia societatile 

cooperative sunt organizatii democratice care sunt controlate de catre membrii 

cooperatori care participa la stabilirea politicilor si adoptarea deciziilor. Persoanele 

care activeaza ca reprezentanti alesi sunt raspunzatoare in fata membrilor cooperatori. 

• principiul participarii economice a membrilor cooperatori, conform caruia membrii 

contribuie in mod echitabil la constituirea proprietatii societatii cooperative, 

exercitand asupra acesteia un control democratic. Cel putin o parte a acestei 

proprietati este indivizibila. Membrii cooperatori primesc, de regula, o compensatie 

limitata in bani sau in natura, din profitul stabilit pe baza situatiei financiare anuale si a 

contului de profit si pierdere, proportional cu cota de participare la capitalul social. 

Membrii cooperatori aloca din profitul net al societatii cooperative sumele necesare 

realizarii urmatoarelor scopuri: dezvoltarea societatii cooperative, recompensarea 

membrilor cooperatori in raport cu participarea la activitatea societatii cooperative sau 

sprijinirea altor activitati aprobate de catre membrii cooperatori; 

• principiul autonomiei si independentei societatilor cooperative, potrivit caruia 

societatile cooperative sunt organizatii autonome bazate pe autoajutoare si sunt 

controlate de catre membrii lor. Intrarea in raporturi juridice cu alte persoane fizice 

sau juridice, inclusiv cu Guvernul, ori atragerea de finantare din surse externe se face 

cu asigurarea controlului democratic al membrilor cooperatori si cu mentinerea 

autonomiei societatilor cooperative; 

• principiul educarii, instruirii si informarii membrilor cooperatori, conform caruia 

societatile cooperative asigura educarea si instruirea membrilor lor, reprezentantilor 

alesi, directorilor executivi sau angajatilor, astfel incat acestia sa poata contribui 

efectiv la dezvoltarea societatilor cooperative din care fac parte. Societatile 

cooperative informeaza publicul, in mod special tineretul si liderii de opinie, in legatura 

cu natura si avantajele cooperatiei; etc. 

Legea privind organizarea si functionarea cooperatiei a fost republicata 
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Principalele prevederi 

� Daca mandatele de executare a pedepselor cu inchisoarea nu au fost executate

revenire se va face la 2 luni de la emiterea lor la organele carora le

executare, iar urmatoarele reveniri la 6 luni. 

� In cazul in care nu se 

mandatul, se vor solicita informatii privind stadiul executarii acestuia structurii specializate 

din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane. 

� Daca pe numele persoanelor condamnate

inchisorii au fost emise mandate europene de arestare

internationala, se vor solicita anual informatii Inspectoratului General al Politiei Romane 

Centrul de Cooperare Politieneasca Int

acestor acte. 

� In cazul urmaritilor — cetateni straini

Romania, la unitatea teritoriala de politie pe raza careia isi are resedinta persoana 

condamnata (precizata in mandat); daca nu are resedinta in Romania sau nu este cunoscuta o 

asemenea resedinta, la unitatea teritoriala de politie pe raza careia isi ar

executare. 

CSM a adus modificari Regulamentului de ordine interioara

CSM a aprobat Regulamentul comun privind numirea

ca judecator sau procuror militar

Principalele prevederi 

� Se aproba Regulamentul comun privind numirea ca judecator sau procuror militar, 

transferul de la instantele sau parchetele civile la instantele ori parchetele militare

si acordarea gradelor militare si inaintarea in grad a judecatorilor si procurorilor militari, 

prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

� Regulamentul comun privind numirea ca judecator sau procuror militar

instantele sau parchetele 

gradelor militare si inaintarea in grad a judecatorilor si procurorilor militari este anexa si la 

Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.47/2014 si a fost publicat in Monitorul Oficial

Romaniei, Partea I, nr. 313 din 29 aprilie 2014.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 370 din 20 mai 2014 a fost pu

Hotararea nr. 511/2014 a Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii pentru modificarea si completarea Regulamentului 

de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin 

Hotararea Plenului CSM nr. 387/2005. 

mandatele de executare a pedepselor cu inchisoarea nu au fost executate

revenire se va face la 2 luni de la emiterea lor la organele carora le

executare, iar urmatoarele reveniri la 6 luni.  

 primeste raspuns de la organul de politie caruia i

, se vor solicita informatii privind stadiul executarii acestuia structurii specializate 

din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.  

pe numele persoanelor condamnate care se sustrag de la executarea pedepsei 

inchisorii au fost emise mandate europene de arestare si/sau mandate de urmarire 

internationala, se vor solicita anual informatii Inspectoratului General al Politiei Romane 

Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala cu privire la stadiul puner

cetateni straini, revenirea se va face astfel: daca acestia au resedinta in 

Romania, la unitatea teritoriala de politie pe raza careia isi are resedinta persoana 

condamnata (precizata in mandat); daca nu are resedinta in Romania sau nu este cunoscuta o 

asemenea resedinta, la unitatea teritoriala de politie pe raza careia isi ar

CSM a adus modificari Regulamentului de ordine interioara

al instantelor judecatoresti 

CSM a aprobat Regulamentul comun privind numirea

ca judecator sau procuror militar 

In Monitorul Oficial nr. 380 din 22 mai 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 176/2014 a Plenului CSM pentru aprobarea 

Regulamentului comun privind numirea ca judecator sau procuror 

militar, transferul de la instantele sau parchetele civile la instantele 

ori parchetele militare, precum si acordarea gradelor militare si 

inaintarea in grad a judecatorilor si procurorilor militari.

Regulamentul comun privind numirea ca judecator sau procuror militar, 

transferul de la instantele sau parchetele civile la instantele ori parchetele militare

militare si inaintarea in grad a judecatorilor si procurorilor militari, 

prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Regulamentul comun privind numirea ca judecator sau procuror militar

instantele sau parchetele civile la instantele ori parchetele militare, precum si acordarea 

gradelor militare si inaintarea in grad a judecatorilor si procurorilor militari este anexa si la 

Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.47/2014 si a fost publicat in Monitorul Oficial

Romaniei, Partea I, nr. 313 din 29 aprilie 2014. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  
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In Monitorul Oficial nr. 370 din 20 mai 2014 a fost publicata 

a Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii pentru modificarea si completarea Regulamentului 

de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin 

mandatele de executare a pedepselor cu inchisoarea nu au fost executate, prima 

revenire se va face la 2 luni de la emiterea lor la organele carora le-au fost trimise spre 

primeste raspuns de la organul de politie caruia i-a fost trimis 

, se vor solicita informatii privind stadiul executarii acestuia structurii specializate 

care se sustrag de la executarea pedepsei 

si/sau mandate de urmarire 

internationala, se vor solicita anual informatii Inspectoratului General al Politiei Romane — 

ernationala cu privire la stadiul punerii in executare a 

, revenirea se va face astfel: daca acestia au resedinta in 

Romania, la unitatea teritoriala de politie pe raza careia isi are resedinta persoana 

condamnata (precizata in mandat); daca nu are resedinta in Romania sau nu este cunoscuta o 

asemenea resedinta, la unitatea teritoriala de politie pe raza careia isi are sediul instanta de 

CSM a adus modificari Regulamentului de ordine interioara 

CSM a aprobat Regulamentul comun privind numirea 

In Monitorul Oficial nr. 380 din 22 mai 2014 a fost publicata 

pentru aprobarea 

Regulamentului comun privind numirea ca judecator sau procuror 

militar, transferul de la instantele sau parchetele civile la instantele 

ori parchetele militare, precum si acordarea gradelor militare si 

i procurorilor militari. 

Regulamentul comun privind numirea ca judecator sau procuror militar, 

transferul de la instantele sau parchetele civile la instantele ori parchetele militare, precum 

militare si inaintarea in grad a judecatorilor si procurorilor militari, 

Regulamentul comun privind numirea ca judecator sau procuror militar, transferul de la 

civile la instantele ori parchetele militare, precum si acordarea 

gradelor militare si inaintarea in grad a judecatorilor si procurorilor militari este anexa si la 

Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.47/2014 si a fost publicat in Monitorul Oficial al 
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Principalele prevederi 

� In cazul in care exista indiciile savarsirii unei abateri disciplinare

sau, dupa caz, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justi

instantei in cadrul careia isi desfasoara activitatea cel sanctionat, va dispune efectuarea 

cercetarii prealabile. 

� Cercetarea prealabila este obligatorie in toate cazurile

desemnat de colegiul de conducere al instantei judecatoresti prevazute 

finalizeaza printr-un act de constatare.

Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti 

Regulamentul de organizare a aparatului propriu al Inspectoratului 

General pentru Imigrari a suferit modificari

Principalele prevederi 

� In descrierea sarcinilor, indatoririlor si responsabilitatilor postului de 

cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari

• conduce sedintele grupului de lucru cu atributii pe linia 

indrumarii metodologice a implementarii controlului intern/managerial, denumit in 

continuaregrup de lucru, avizeaza activitatile specifice din cadrul acestuia si dispune 

(dupa caz) secretarului grupului de lucru realizarea de 

acestuia; 

• coordoneaza activitatea grupului de lucru

ce vor fi utilizate, si supune aprobarii conducerii I.G.I. procedurile de lucru specifice 

activitatii de control intern/manag

• dispune masuri in vederea monitorizarii stadiului de indeplinire a sarcinilor din 

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern

evalueaza eficienta activitatilor desfasurate;

• avizeaza situatiile intocmite ca urmare a

de lucru si implicit (inclusiv situatiile centralizatoare semestriale/anuale);

• decide asupra participarii la sedintele grupului de lucru

cadrul I.G.I. sau al M.A.I., a caror prezent

clarificarea si solutionarea problemelor discutate;

• reprezinta I.G.I. pe linie de control intern

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

exista indiciile savarsirii unei abateri disciplinare, presedintele curtii de apel 

sau, dupa caz, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, la sesizarea conducatorului 

instantei in cadrul careia isi desfasoara activitatea cel sanctionat, va dispune efectuarea 

Cercetarea prealabila este obligatorie in toate cazurile, se efectueaza de catre un judecator 

legiul de conducere al instantei judecatoresti prevazute 

un act de constatare. 

Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti 

a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 381 din 22 mai 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 545/2014 a Plenului Consiliului Superior al Magistra

turii pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al 

instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliu

lui Superior al Magistraturii nr. 387/2005. 

Regulamentul de organizare a aparatului propriu al Inspectoratului 

General pentru Imigrari a suferit modificari

In Monitorul Oficial nr. 376 din 21 mai 2014 a fost publicat 

nr. 74/2014 al ministrului Afacerilor Interne privind modificarea si 

completarea Regulamentului de organizare si functionare a 

aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrari, 

aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 71/2013.

In descrierea sarcinilor, indatoririlor si responsabilitatilor postului de inspector general din 

cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari au fost adaugate si urmatoarele atributii:

conduce sedintele grupului de lucru cu atributii pe linia monitorizarii

indrumarii metodologice a implementarii controlului intern/managerial, denumit in 

continuaregrup de lucru, avizeaza activitatile specifice din cadrul acestuia si dispune 

(dupa caz) secretarului grupului de lucru realizarea de lucrari in limita competentelor 

coordoneaza activitatea grupului de lucru, stabilind strategia de lucru si instrumentele 

ce vor fi utilizate, si supune aprobarii conducerii I.G.I. procedurile de lucru specifice 

activitatii de control intern/managerial; 

dispune masuri in vederea monitorizarii stadiului de indeplinire a sarcinilor din 

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al I.G.I. si 

evalueaza eficienta activitatilor desfasurate; 

avizeaza situatiile intocmite ca urmare a activitatilor desfasurate

de lucru si implicit (inclusiv situatiile centralizatoare semestriale/anuale);

decide asupra participarii la sedintele grupului de lucru si a altor reprezentanti din 

cadrul I.G.I. sau al M.A.I., a caror prezenta este considerata necesara pentru 

clarificarea si solutionarea problemelor discutate; 

reprezinta I.G.I. pe linie de control intern/managerial in limitele mandatului conferit.
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, presedintele curtii de apel 

tie, la sesizarea conducatorului 

instantei in cadrul careia isi desfasoara activitatea cel sanctionat, va dispune efectuarea 

, se efectueaza de catre un judecator 

legiul de conducere al instantei judecatoresti prevazute anterior si se 

Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti  

In Monitorul Oficial nr. 381 din 22 mai 2014 a fost publicata 

a Plenului Consiliului Superior al Magistra-

pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al 

instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliu-

Regulamentul de organizare a aparatului propriu al Inspectoratului 

General pentru Imigrari a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 376 din 21 mai 2014 a fost publicat Ordinul 

Afacerilor Interne privind modificarea si 

completarea Regulamentului de organizare si functionare a 

aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrari, 

aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 71/2013. 

inspector general din 

au fost adaugate si urmatoarele atributii: 

monitorizarii, coordonarii si 

indrumarii metodologice a implementarii controlului intern/managerial, denumit in 

continuaregrup de lucru, avizeaza activitatile specifice din cadrul acestuia si dispune 

lucrari in limita competentelor 

, stabilind strategia de lucru si instrumentele 

ce vor fi utilizate, si supune aprobarii conducerii I.G.I. procedurile de lucru specifice 

dispune masuri in vederea monitorizarii stadiului de indeplinire a sarcinilor din 

/managerial al I.G.I. si 

activitatilor desfasurate in cadrul grupului 

de lucru si implicit (inclusiv situatiile centralizatoare semestriale/anuale); 

si a altor reprezentanti din 

a este considerata necesara pentru 

in limitele mandatului conferit. 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principalele prevederi 

� Oficiul National al Registrului Comertului functioneaza in subordinea Ministerului Justitiei

institutie publica cu personalitate juridica, finantata integ

Ministerului Justitiei. 

� Oficiul National al Registrului Comertului 

decizie. 

� Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale

National al Registrului Comertului si nu au personalitate juridica.

� Oficiul National al Registrului Comertului are sediul in municipiul Bucuresti.

� Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale sunt organizate i

� Oficiul National al Registrului Comertului, prin oficiile registrului comertului de pe langa 

tribunale, poate infiinta birouri teritoriale

informatiilor inregistrate in registrul comertului

prin regulament aprobat prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului 

Comertului. 

� Oficiul National al Registrului Comertului 

vederea indeplinirii functiilor reglementate prin prezentul regulament

desfasoara activitatea specialisti in consultanta si asistenta in constituirea si functionarea 

profesionistilor si sunt conduse de un coordonator. Statutul persona

se stabilesc prin regulament aprobat prin decizie a directorului general al Oficiului National al 

Registrului Comertului. 

Principalele functii ale Oficiului National al Registrului Comertului

si ale oficiilor registrului comer

� Principala functie a registrului comertului tinut de oficiile registrului comertului de pe langa 

tribunale este aceea de 

inregistrare, precum si a persoanelor fizi

intreprinderilor familiale care desfasoara activitati economice, cu sediul social/sediul 

profesional pe raza teritoriala a tribunalului.

� Ca efect al inregistrarii persoanelor juridice

individuale si intreprinderilor familiale care desfasoara activitati economice cu sediul 

social/sediul profesional pe raza tribunalului, prin registrul comertului se realizeaza evidenta 

datelor din documentele de inregistrare ale pe

documentelor cu caracter constitutiv sau modificator ale acestora si a altor documente 

prevazute in mod expres de lege.

� Prin registrul comertului 

inregistrate sunt opozabile fata de terti de la data efectuarii lor ori de la publicarea in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV

internet/portalul de servicii a/al Oficiului National al Registrul

acest scop, daca legea nu prevede altfel, oficiile registrului comertului de pe langa tribunale 

intermediaza, la cererea si pe cheltuiala solicitantului, transmiterea spre publica

inregistrarilor si actelor.  

Ministerul Justitiei a aprobat Regulamentul de 

a Oficiului National al Registrului Comertului
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Oficiul National al Registrului Comertului functioneaza in subordinea Ministerului Justitiei

institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul 

Oficiul National al Registrului Comertului are patrimoniu propriu, autonomie functionala si de 

Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale functioneaza in subordinea Oficiului 

National al Registrului Comertului si nu au personalitate juridica. 

Oficiul National al Registrului Comertului are sediul in municipiul Bucuresti.

Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale sunt organizate in fiecare judet.

Oficiul National al Registrului Comertului, prin oficiile registrului comertului de pe langa 

poate infiinta birouri teritoriale, iar in directa subordonare ghisee de furnizare a 

informatiilor inregistrate in registrul comertului, a caror organizare si functionare se stabilesc 

prin regulament aprobat prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului 

Oficiul National al Registrului Comertului poate infiinta birouri teritoriale in strainatate in 

derea indeplinirii functiilor reglementate prin prezentul regulament. In cadrul acestora isi 

desfasoara activitatea specialisti in consultanta si asistenta in constituirea si functionarea 

profesionistilor si sunt conduse de un coordonator. Statutul personalului si obligatiile acestuia 

se stabilesc prin regulament aprobat prin decizie a directorului general al Oficiului National al 

Principalele functii ale Oficiului National al Registrului Comertului

si ale oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale

Principala functie a registrului comertului tinut de oficiile registrului comertului de pe langa 

 inregistrare a tuturor persoanelor juridice supuse obligatiei de 

, precum si a persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si 

intreprinderilor familiale care desfasoara activitati economice, cu sediul social/sediul 

profesional pe raza teritoriala a tribunalului. 

efect al inregistrarii persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor 

individuale si intreprinderilor familiale care desfasoara activitati economice cu sediul 

social/sediul profesional pe raza tribunalului, prin registrul comertului se realizeaza evidenta 

datelor din documentele de inregistrare ale persoanelor supuse inregistrarii, arhiva oficiala a 

documentelor cu caracter constitutiv sau modificator ale acestora si a altor documente 

prevazute in mod expres de lege. 

Prin registrul comertului se realizeaza publicitatea legala. Inregistrarile, datele si

inregistrate sunt opozabile fata de terti de la data efectuarii lor ori de la publicarea in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, Partea a VII-a, sau, dupa caz, pe pagina de 

internet/portalul de servicii a/al Oficiului National al Registrului Comertului, in conditiile legii. In 

acest scop, daca legea nu prevede altfel, oficiile registrului comertului de pe langa tribunale 

intermediaza, la cererea si pe cheltuiala solicitantului, transmiterea spre publica

 

Ministerul Justitiei a aprobat Regulamentul de organizare si functionare 

a Oficiului National al Registrului Comertului

In Monitorul Oficial nr. 384 din 23 mai 2014 a fost publicat 

nr. 1082/C/2014 al ministrului Justitiei pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al 

Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe 

langa tribunale. 
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Oficiul National al Registrului Comertului functioneaza in subordinea Ministerului Justitiei ca 

ral de la bugetul de stat, prin bugetul 

, autonomie functionala si de 

functioneaza in subordinea Oficiului 

Oficiul National al Registrului Comertului are sediul in municipiul Bucuresti. 

n fiecare judet. 

Oficiul National al Registrului Comertului, prin oficiile registrului comertului de pe langa 

, iar in directa subordonare ghisee de furnizare a 

, a caror organizare si functionare se stabilesc 

prin regulament aprobat prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului 

poate infiinta birouri teritoriale in strainatate in 

. In cadrul acestora isi 

desfasoara activitatea specialisti in consultanta si asistenta in constituirea si functionarea 

lului si obligatiile acestuia 

se stabilesc prin regulament aprobat prin decizie a directorului general al Oficiului National al 

Principalele functii ale Oficiului National al Registrului Comertului 

tului de pe langa tribunale 

Principala functie a registrului comertului tinut de oficiile registrului comertului de pe langa 

inregistrare a tuturor persoanelor juridice supuse obligatiei de 

ce autorizate, intreprinderilor individuale si 

intreprinderilor familiale care desfasoara activitati economice, cu sediul social/sediul 

izate, intreprinderilor 

individuale si intreprinderilor familiale care desfasoara activitati economice cu sediul 

social/sediul profesional pe raza tribunalului, prin registrul comertului se realizeaza evidenta 

rsoanelor supuse inregistrarii, arhiva oficiala a 

documentelor cu caracter constitutiv sau modificator ale acestora si a altor documente 

. Inregistrarile, datele si actele 

inregistrate sunt opozabile fata de terti de la data efectuarii lor ori de la publicarea in 

a, sau, dupa caz, pe pagina de 

ui Comertului, in conditiile legii. In 

acest scop, daca legea nu prevede altfel, oficiile registrului comertului de pe langa tribunale 

intermediaza, la cererea si pe cheltuiala solicitantului, transmiterea spre publicare a 

organizare si functionare 

a Oficiului National al Registrului Comertului 

In Monitorul Oficial nr. 384 din 23 mai 2014 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Justitiei pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al 

Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe 
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Principalele prevederi 

� Conferinta Camerei Auditorilor Financiari din Romania

Camerei, este organul superior de conducere al Camerei Auditorilor Financiari din Romania

denumita in continuareCamera, formata din toti membrii cu drept de vot ai acesteia, 

desemnati potrivit prezentelor norme.

� Conferinta Camerei este ordinara si extraordinara

� Prezentele norme, intocmite potrivit art. 9 alin. (3) din Regulamentul de organizare si 

functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului 

nr. 433/2011, reglementeaza 

financiari, numarul acestora si durata mandatului la Conferinta Camerei.

� Desemnarea reprezentantilor auditorilor financiari

deschis, la nivelul regiunilor, pe judete si pentru municipiul Bucuresti.

Reprezentantii auditorilor financiari

� Poate fi reprezentant al membrilor Camerei

auditorul financiar, persoana fizica, cu domiciliul in judetul respectiv sau in municipiul 

Bucuresti, care si-a indeplinit la termenele stabilite de reglementarile Camerei toate obligatiile 

pana cel tarziu la data de 31 martie al anului 

reprezentantilor. 

� Persoanele desemnate reprezentanti ai auditorilor financiari

municipiul Bucuresti exercita dreptul de vot in numele acestora, la Conferinta Camerei.

CAFR a aprobat Normele pentru desemnarea reprezentantilor 

audito

ANRE a aprobat prelungirea duratei de valabilitate

a legitimatiilor instalatorilor autorizati

Principalele prevederi 

� Valabilitatea legitimatiilor instalatorilor autorizati

prelungeste pana la data de 2 ianuarie 2015

� Entitatile organizatorice din cadrul 

Energiei si persoanele fizice autorizate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
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Conferinta Camerei Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare Conferinta 

organul superior de conducere al Camerei Auditorilor Financiari din Romania

continuareCamera, formata din toti membrii cu drept de vot ai acesteia, 

desemnati potrivit prezentelor norme. 

ordinara si extraordinara. 

Prezentele norme, intocmite potrivit art. 9 alin. (3) din Regulamentul de organizare si 

nare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului 

nr. 433/2011, reglementeaza modalitatea de desemnare a reprezentantilor auditorilor 

, numarul acestora si durata mandatului la Conferinta Camerei. 

rezentantilor auditorilor financiari la Conferinta Camerei se face prin vot 

deschis, la nivelul regiunilor, pe judete si pentru municipiul Bucuresti. 

Reprezentantii auditorilor financiari 

Poate fi reprezentant al membrilor Camerei dintr-un judet sau din mu

auditorul financiar, persoana fizica, cu domiciliul in judetul respectiv sau in municipiul 

a indeplinit la termenele stabilite de reglementarile Camerei toate obligatiile 

pana cel tarziu la data de 31 martie al anului in care se organizeaza desemnarea 

reprezentanti ai auditorilor financiari dintr-un judet si sau din 

municipiul Bucuresti exercita dreptul de vot in numele acestora, la Conferinta Camerei.

CAFR a aprobat Normele pentru desemnarea reprezentantilor 

auditorilor financiari la Conferinta CAFR 

In Monitorul Oficial nr. 378 din 22 mai 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 21/2014 a Camerei Auditorilor Financiari din 

Romania privind aprobarea Normelor pentru desemnarea 

reprezentantilor auditorilor financiari la Conferinta Camerei 

Auditorilor Financiari din Romania. 

ANRE a aprobat prelungirea duratei de valabilitate

a legitimatiilor instalatorilor autorizati 

In Monitorul Oficial nr. 385 din 23 mai 2014 a fost publicat 

nr. 31/2014 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul 

Energiei pentru aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a 

legitimatiilor instalatorilor autorizati care expira la data de 11 iunie 

2014. 

Valabilitatea legitimatiilor instalatorilor autorizati care expira la data de 11 iunie 2014 se 

pana la data de 2 ianuarie 2015. 

Entitatile organizatorice din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul 

si persoanele fizice autorizate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

, denumita in continuare Conferinta 

organul superior de conducere al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, 

continuareCamera, formata din toti membrii cu drept de vot ai acesteia, 

Prezentele norme, intocmite potrivit art. 9 alin. (3) din Regulamentul de organizare si 

nare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului 

modalitatea de desemnare a reprezentantilor auditorilor 

la Conferinta Camerei se face prin vot 

un judet sau din municipiul Bucuresti 

auditorul financiar, persoana fizica, cu domiciliul in judetul respectiv sau in municipiul 

a indeplinit la termenele stabilite de reglementarile Camerei toate obligatiile 

in care se organizeaza desemnarea 

un judet si sau din 

municipiul Bucuresti exercita dreptul de vot in numele acestora, la Conferinta Camerei. 

CAFR a aprobat Normele pentru desemnarea reprezentantilor 

In Monitorul Oficial nr. 378 din 22 mai 2014 a fost publicata 

a Camerei Auditorilor Financiari din 

Romania privind aprobarea Normelor pentru desemnarea 

reprezentantilor auditorilor financiari la Conferinta Camerei 

ANRE a aprobat prelungirea duratei de valabilitate 

In Monitorul Oficial nr. 385 din 23 mai 2014 a fost publicat Ordinul 

al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul 

area prelungirii duratei de valabilitate a 

legitimatiilor instalatorilor autorizati care expira la data de 11 iunie 

care expira la data de 11 iunie 2014 se 

Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul 

si persoanele fizice autorizate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. 
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Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 11 septembrie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 35.514/4/2012, 

Sectorului 4 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a 

dispozitiilor art. 1si art. 2 din Legea nr. 1

pentru functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si a Comisiei Nationale a 

Valorilor Mobiliare,exceptie ridicata de Mircea Cepoiu si Ioan Fratila cu ocazia solutionarii unei 

cauze avand ca obiect solutionarea unei contestatii la executare si a unei cereri de suspendare 

a executarii silite. 

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate

prevederile criticate constituie o piedica absoluta la proced

impotriva Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, care devin iluzorii si lipsite de orice finalitate 

practica, fiind contrare prevederilor constitutionale ale art. 16,art. 21 si art. 44, precum si celor 

ale art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

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

neconstitutionalitate ridicata de Mircea Cepoiu si Ioan Fratila in Dosarul nr. 35.514/4/2012 al 

Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti si a constatat ca dispozitiile art. 1 si art. 2 dinLegea nr. 

116/2011 privind stabilirea unor masuri temporare pentru functionarea Autoritatii pentru 

Valorificarea Activelor Statului si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

in raport cu criticile formulate.

� In cadrul opiniei separate a judecatorului Prof. univ. dr. Mona

� In dezacord cu solutia adoptata de Curtea Constitutionala

2014, consideram ca exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si art. 2 din Legea 

nr. 116/2011 privind stabilirea unor masuri temporare pentru functionarea Autoritatii pentru 

Valorificarea Activelor Statului si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare 

pentru urmatoarele motive

� Obiectul exceptiei este reprezentat de dispozitiile din Legea nr. 116/2011 prin care se statueaza 

ca executarea obligatiilor de plata ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare 

decurgand din creante stab

5.000.000 lei, reprezentand media lunara a veniturilor incasate la bugetul C.N.V.M.

� Consideram ca textele criticate reprezinta o piedica absoluta la procedurile de executare 

silita initiate impotriva Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, care incalca art. 21

liber la justitie), art. 44 si art. 53 din Constitutia Romaniei, dar si pe cele ale art. 6 din 

Conventia europeana pentru protectia drepturilor si libertatilor 

dreptul la un proces echitabil.

CC a respins cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate a Legii 

privind functionarea AVAS si CNVM
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Prin Incheierea din 11 septembrie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 35.514/4/2012, 

Sectorului 4 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a 

dispozitiilor art. 1si art. 2 din Legea nr. 116/2011 privind stabilirea unor masuri temporare 

pentru functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si a Comisiei Nationale a 

Valorilor Mobiliare,exceptie ridicata de Mircea Cepoiu si Ioan Fratila cu ocazia solutionarii unei 

d ca obiect solutionarea unei contestatii la executare si a unei cereri de suspendare 

motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, in esenta, ca 

prevederile criticate constituie o piedica absoluta la procedurile de executare silita initiate 

impotriva Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, care devin iluzorii si lipsite de orice finalitate 

practica, fiind contrare prevederilor constitutionale ale art. 16,art. 21 si art. 44, precum si celor 

onventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

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

ridicata de Mircea Cepoiu si Ioan Fratila in Dosarul nr. 35.514/4/2012 al 

riei Sectorului 4 Bucuresti si a constatat ca dispozitiile art. 1 si art. 2 dinLegea nr. 

116/2011 privind stabilirea unor masuri temporare pentru functionarea Autoritatii pentru 

Valorificarea Activelor Statului si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare sunt constitutionale 

in raport cu criticile formulate. 

opiniei separate a judecatorului Prof. univ. dr. Mona-Maria Pivniceru

dezacord cu solutia adoptata de Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 91 din 27 februarie 

m ca exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si art. 2 din Legea 

privind stabilirea unor masuri temporare pentru functionarea Autoritatii pentru 

Valorificarea Activelor Statului si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare 

pentru urmatoarele motive: 

Obiectul exceptiei este reprezentat de dispozitiile din Legea nr. 116/2011 prin care se statueaza 

ca executarea obligatiilor de plata ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare 

decurgand din creante stabilite prin titluri executorii se asigura doar din sumele ce depasesc 

5.000.000 lei, reprezentand media lunara a veniturilor incasate la bugetul C.N.V.M.

Consideram ca textele criticate reprezinta o piedica absoluta la procedurile de executare 

te impotriva Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, care incalca art. 21

art. 44 si art. 53 din Constitutia Romaniei, dar si pe cele ale art. 6 din 

pentru protectia drepturilor si libertatilor fundamentale, care protejeaza 

dreptul la un proces echitabil. 

CC a respins cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate a Legii 

privind functionarea AVAS si CNVM 

In Monitorul Oficial nr. 367 din 19 mai 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 91 din 27 februarie 2014 a Curtii Constitutionale

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 

si art. 2 din Legea nr. 116/2011 privind stabilirea unor mas

temporare pentru functionarea Autoritatii pentru Valorificarea 

Activelor Statului si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
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Prin Incheierea din 11 septembrie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 35.514/4/2012, Judecatoria 

Sectorului 4 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a 

privind stabilirea unor masuri temporare 

pentru functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si a Comisiei Nationale a 

Valorilor Mobiliare,exceptie ridicata de Mircea Cepoiu si Ioan Fratila cu ocazia solutionarii unei 

d ca obiect solutionarea unei contestatii la executare si a unei cereri de suspendare 

autorul acesteia sustine, in esenta, ca 

urile de executare silita initiate 

impotriva Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, care devin iluzorii si lipsite de orice finalitate 

practica, fiind contrare prevederilor constitutionale ale art. 16,art. 21 si art. 44, precum si celor 

onventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. 

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

ridicata de Mircea Cepoiu si Ioan Fratila in Dosarul nr. 35.514/4/2012 al 

riei Sectorului 4 Bucuresti si a constatat ca dispozitiile art. 1 si art. 2 dinLegea nr. 

116/2011 privind stabilirea unor masuri temporare pentru functionarea Autoritatii pentru 

sunt constitutionale 

Maria Pivniceru se arata: 

prin Decizia nr. 91 din 27 februarie 

m ca exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si art. 2 din Legea 

privind stabilirea unor masuri temporare pentru functionarea Autoritatii pentru 

Valorificarea Activelor Statului si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare trebuia admisa 

Obiectul exceptiei este reprezentat de dispozitiile din Legea nr. 116/2011 prin care se statueaza 

ca executarea obligatiilor de plata ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare – C.N.V.M. 

ilite prin titluri executorii se asigura doar din sumele ce depasesc 

5.000.000 lei, reprezentand media lunara a veniturilor incasate la bugetul C.N.V.M. 

Consideram ca textele criticate reprezinta o piedica absoluta la procedurile de executare 

te impotriva Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, care incalca art. 21 (accesul 

art. 44 si art. 53 din Constitutia Romaniei, dar si pe cele ale art. 6 din 

fundamentale, care protejeaza 

CC a respins cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate a Legii 

In Monitorul Oficial nr. 367 din 19 mai 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 91 din 27 februarie 2014 a Curtii Constitutionale 

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 

si art. 2 din Legea nr. 116/2011 privind stabilirea unor masuri 

temporare pentru functionarea Autoritatii pentru Valorificarea 

Activelor Statului si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare. 
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Principalele prevederi 

� Prin incheierea din 10 august 2013, pronuntata in Dosarul nr. 164/88/2013, 

— Sectia penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a 

prevederilor art. 91
2
 alin. 5 din Codul de procedura penala din 1968

Taranu in dosarul de mai sus avand ca obiect solutionarea unei cauze penale in care au fost 

folosite ca mijloace de proba si convorbiri telefonice inregistrate intr

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca prevederile criticate 

sunt neconstitutionale, deoarece au un puternic caracter obscur si lasa loc interpretarilor 

abuzive prin aceea ca nu este indeplinita cerinta previzibilitatii sub aspectul subiecti

interceptati si al celor „din alte cauze” fata de care se urmareste dovedirea vinovatiei, 

modalitatile de verificare a legalitatii obtinerii acelor interceptari si inregistrari, inclusiv sub 

aspectul duratei totale a observarii si interceptarii convorb

� Totodata este afectat si dreptul la aparare, deoarece concludenta si utilitatea „informatiilor 

sunt lasate la aprecierea unilaterala si exclusiva a organelor de represiune. Lipsa previzibilitatii 

dispozitiilor contestate rezulta

procesual pana la care se poate depune la dosarul altei cauze penale inregistrarea 

interceptarilor convorbirilor/comunicarilor purtate intre terte persoane (straine de cauza 

penala in care se doreste folosirea acestor inregistrari). Se mai arata ca se creeaza o confuzie 

intre „informatie” si „proba”, textul operand cu notiunea de „informatii concludente si utile”, 

desi concludenta si utilitatea sunt atribute exclusive ale probelor.

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

neconstitutionalitate ridicata de Ionut Taranu in Dosarul nr. 164/88/2013 al Tribunalului 

Tulcea — Sectia penala si a constatat ca dispozitiile art. 912 alin. 5 din Codul de procedura 

penala din 1968 sunt constitutionale in raport cu criticile formulate.

� In cadrul opiniei concurente a judecatorilor prof. univ. dr. Mona

dr. Tudorel Toader se arata:

� Desi impartasim solutia adoptata prin Decizia nr. 92 din 27 feb

argumentele aduse in motivarea acesteia nu clarifica toate criticile de neconstitutionalitate

in conditiile in care autorul exceptiei a circumstantiat critica sa la posibilitatea folosirii probelor 

obtinute, insa fata de un tert

� Potrivit dispozitiilor legal contestate, 

referitoare la un invinuit pot fi folosite intr

a comunicat.  

� In ceea ce il priveste pe invinuit, constatam ca acesta a beneficiat de garantiile specifice 

consacrate de intreaga sectiune din Codul de procedura penala

si inregistrarile audio sau video ce reglementeaza in detaliu justificarea emiterii autorizat

conditiilor si a modalitatilor de efectuare a inregistrarilor, a instituirii unor limite cu privire la 

durata masurii, a consemnarii si certificarii autenticitatii convorbirilor inregistrate, a redarii 

integrale a acestora, a definirii persoanelor c

CC a respins cu opinie concurenta exceptia de neconstitutionalitate

a dispozitiilor art. 91 indice 2 alin. 5 din VCPP

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

Prin incheierea din 10 august 2013, pronuntata in Dosarul nr. 164/88/2013, 

Sectia penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a 

alin. 5 din Codul de procedura penala din 1968, excep

Taranu in dosarul de mai sus avand ca obiect solutionarea unei cauze penale in care au fost 

folosite ca mijloace de proba si convorbiri telefonice inregistrate intr-o alta cauza penala.

de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca prevederile criticate 

sunt neconstitutionale, deoarece au un puternic caracter obscur si lasa loc interpretarilor 

abuzive prin aceea ca nu este indeplinita cerinta previzibilitatii sub aspectul subiecti

interceptati si al celor „din alte cauze” fata de care se urmareste dovedirea vinovatiei, 

modalitatile de verificare a legalitatii obtinerii acelor interceptari si inregistrari, inclusiv sub 

aspectul duratei totale a observarii si interceptarii convorbirilor celor interceptati. 

Totodata este afectat si dreptul la aparare, deoarece concludenta si utilitatea „informatiilor 

sunt lasate la aprecierea unilaterala si exclusiva a organelor de represiune. Lipsa previzibilitatii 

dispozitiilor contestate rezulta si din faptul ca nu se prevede limita maxima a etapei si stadiului 

procesual pana la care se poate depune la dosarul altei cauze penale inregistrarea 

interceptarilor convorbirilor/comunicarilor purtate intre terte persoane (straine de cauza 

se doreste folosirea acestor inregistrari). Se mai arata ca se creeaza o confuzie 

intre „informatie” si „proba”, textul operand cu notiunea de „informatii concludente si utile”, 

desi concludenta si utilitatea sunt atribute exclusive ale probelor. 

onstitutionala a decis respingerea, ca neintemeiata, a exceptiei de 

ridicata de Ionut Taranu in Dosarul nr. 164/88/2013 al Tribunalului 

Sectia penala si a constatat ca dispozitiile art. 912 alin. 5 din Codul de procedura 

la din 1968 sunt constitutionale in raport cu criticile formulate. 

opiniei concurente a judecatorilor prof. univ. dr. Mona-Maria Pivniceru si prof. univ. 

se arata: 

Desi impartasim solutia adoptata prin Decizia nr. 92 din 27 februarie 2014, consideram ca 

argumentele aduse in motivarea acesteia nu clarifica toate criticile de neconstitutionalitate

in conditiile in care autorul exceptiei a circumstantiat critica sa la posibilitatea folosirii probelor 

obtinute, insa fata de un tert intr-o alta cauza. 

Potrivit dispozitiilor legal contestate, datele sau informatiile concludente dintr

referitoare la un invinuit pot fi folosite intr-un alt dosar impotriva unui tert

e invinuit, constatam ca acesta a beneficiat de garantiile specifice 

consacrate de intreaga sectiune din Codul de procedura penala — referitoare la interceptarile 

si inregistrarile audio sau video ce reglementeaza in detaliu justificarea emiterii autorizat

conditiilor si a modalitatilor de efectuare a inregistrarilor, a instituirii unor limite cu privire la 

durata masurii, a consemnarii si certificarii autenticitatii convorbirilor inregistrate, a redarii 

integrale a acestora, a definirii persoanelor care sunt supuse interceptarii. 

CC a respins cu opinie concurenta exceptia de neconstitutionalitate

a dispozitiilor art. 91 indice 2 alin. 5 din VCPP

In Monitorul Oficial nr. 370 din 20 mai 2014 a fost 

Decizia nr. 92 din 27 februarie 2014 a Curtii Constitutionale 

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 

91
2 

alin. 5 din Codul de procedura penala din 1968.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Prin incheierea din 10 august 2013, pronuntata in Dosarul nr. 164/88/2013, Tribunalul Tulcea 

Sectia penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a 

, exceptie ridicata de Ionut 

Taranu in dosarul de mai sus avand ca obiect solutionarea unei cauze penale in care au fost 

o alta cauza penala. 

de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca prevederile criticate 

sunt neconstitutionale, deoarece au un puternic caracter obscur si lasa loc interpretarilor 

abuzive prin aceea ca nu este indeplinita cerinta previzibilitatii sub aspectul subiectilor 

interceptati si al celor „din alte cauze” fata de care se urmareste dovedirea vinovatiei, 

modalitatile de verificare a legalitatii obtinerii acelor interceptari si inregistrari, inclusiv sub 

irilor celor interceptati.  

Totodata este afectat si dreptul la aparare, deoarece concludenta si utilitatea „informatiilor 

sunt lasate la aprecierea unilaterala si exclusiva a organelor de represiune. Lipsa previzibilitatii 

si din faptul ca nu se prevede limita maxima a etapei si stadiului 

procesual pana la care se poate depune la dosarul altei cauze penale inregistrarea 

interceptarilor convorbirilor/comunicarilor purtate intre terte persoane (straine de cauza 

se doreste folosirea acestor inregistrari). Se mai arata ca se creeaza o confuzie 

intre „informatie” si „proba”, textul operand cu notiunea de „informatii concludente si utile”, 

onstitutionala a decis respingerea, ca neintemeiata, a exceptiei de 

ridicata de Ionut Taranu in Dosarul nr. 164/88/2013 al Tribunalului 

Sectia penala si a constatat ca dispozitiile art. 912 alin. 5 din Codul de procedura 

Maria Pivniceru si prof. univ. 

ruarie 2014, consideram ca 

argumentele aduse in motivarea acesteia nu clarifica toate criticile de neconstitutionalitate, 

in conditiile in care autorul exceptiei a circumstantiat critica sa la posibilitatea folosirii probelor 

datele sau informatiile concludente dintr-o inregistrare 

un alt dosar impotriva unui tert cu care invinuitul 

e invinuit, constatam ca acesta a beneficiat de garantiile specifice 

referitoare la interceptarile 

si inregistrarile audio sau video ce reglementeaza in detaliu justificarea emiterii autorizatiei, a 

conditiilor si a modalitatilor de efectuare a inregistrarilor, a instituirii unor limite cu privire la 

durata masurii, a consemnarii si certificarii autenticitatii convorbirilor inregistrate, a redarii 

 

CC a respins cu opinie concurenta exceptia de neconstitutionalitate 

a dispozitiilor art. 91 indice 2 alin. 5 din VCPP 

In Monitorul Oficial nr. 370 din 20 mai 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 92 din 27 februarie 2014 a Curtii Constitutionale 

neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 

alin. 5 din Codul de procedura penala din 1968. 
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Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 25 ianuarie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 39.490/3/2010, 

Bucuresti – Sectia a IV

neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 170/2008 

terenurilor situate in Bucuresti, zona „Parcul Bordei“, excep

Constantin Stoica, Costica Costanda si Maria Costanda cu ocazia solutionarii apelului formulat 

impotriva sentintei civile pronuntate de Tribunalul Bucuresti 

3.949/3/2010 avand ca obiect 

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate

� Nu exista „utilitate publica“ si nu sunt intrunite conditiile impuse de art. 44 alin. (3) din 

Constitutie, care dispun ca „Nimeni nu poate fi exp

publica, […] cu dreapta si prealabila despagubire“, in cazul de fata nu a existat utilitate publica 

reala, iar legea a urmarit un scop pur propagandistic, scontand pe efectele in planul exclusiv al 

imaginii initiatorilor si sustinatorilor acestora, fara nicio intentie reala de a urmari un interes 

public. 

� Prin lege pot fi create si alte cazuri de utilitate publica decat cele enumerate in art. 6 din Legea 

nr. 33/1994privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica

crea un caz de utilitate publica in considerarea situatiei speciale a unui anumit proprietar. 

� Prin legea criticata s-a creat un nou caz de utilitate publica, care nu se incadreaza in cele 

enumerate in legea privind expropri

parc. 

� Legea nr. 170/2008 incalca grav art. 124 din Constitutia Romaniei sub aspectul dreptului la un 

tribunal independent, drept consacrat si de art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apararea 

drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

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

onalitate ridicata de Florentiu Tugui, Constantin Stoica, Costica Costanda si Maria Costanda in 

Dosarul nr. 39.490/3/2010 al Curtii de Apel Bucuresti 

dispozitiile Legii nr. 170/2008 privind declararea de utilitate publica a terenurilor situate in 

Bucuresti, zona „Parcul Bordei“, sunt constitutionale in raport cu criticile formulat

� In cadrul opiniei separate a judecatorului Daniel Marius Morar

� In dezacord cu opinia majoritara, consideram ca exceptia de neconstitutionalitate

dispozitiilor Legii nr. 170/2008 privind declararea de utilitate publica a terenurilor situate i

Bucuresti, zona „Parcul Bordei“ 

� Cerintele constitutionale prevazute de prevederile constitutionale ale art. 44 alin. (3) nu au fost 

realizate in cauza, intrucat nu erau indeplinite conditiile si procedura prevazute de Legea nr. 

33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica (a se vedea Decizia nr. 234 din 

20 decembrie 1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 149 din 11 aprilie 

2000). 

CC a respins cu opinie separata execptia de necosntitutionalitate

a Legii privind declararea de utilitate publica a „Parcului Bordei“

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

Prin Incheierea din 25 ianuarie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 39.490/3/2010, 

Sectia a IV-a civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de 

neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 170/2008 privind declararea de utilitate publica a 

terenurilor situate in Bucuresti, zona „Parcul Bordei“, exceptie ridicata de Florentiu Tugui, 

Constantin Stoica, Costica Costanda si Maria Costanda cu ocazia solutionarii apelului formulat 

impotriva sentintei civile pronuntate de Tribunalul Bucuresti – Sectia a V-a civila in Dosarul nr. 

3.949/3/2010 avand ca obiect „actiune in constatare“. 

motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin urmatoarele:

Nu exista „utilitate publica“ si nu sunt intrunite conditiile impuse de art. 44 alin. (3) din 

Constitutie, care dispun ca „Nimeni nu poate fi expropriat decat pentru cauza de utilitate 

publica, […] cu dreapta si prealabila despagubire“, in cazul de fata nu a existat utilitate publica 

reala, iar legea a urmarit un scop pur propagandistic, scontand pe efectele in planul exclusiv al 

ilor si sustinatorilor acestora, fara nicio intentie reala de a urmari un interes 

Prin lege pot fi create si alte cazuri de utilitate publica decat cele enumerate in art. 6 din Legea 

nr. 33/1994privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, dar printr

crea un caz de utilitate publica in considerarea situatiei speciale a unui anumit proprietar. 

a creat un nou caz de utilitate publica, care nu se incadreaza in cele 

enumerate in legea privind exproprierea, mai mult, terenul din zona Bordei nu a fost niciodata 

Legea nr. 170/2008 incalca grav art. 124 din Constitutia Romaniei sub aspectul dreptului la un 

tribunal independent, drept consacrat si de art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apararea 

repturilor omului si a libertatilor fundamentale. 

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

ridicata de Florentiu Tugui, Constantin Stoica, Costica Costanda si Maria Costanda in 

2010 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a IV-a civila si a constatat ca 

dispozitiile Legii nr. 170/2008 privind declararea de utilitate publica a terenurilor situate in 

Bucuresti, zona „Parcul Bordei“, sunt constitutionale in raport cu criticile formulat

opiniei separate a judecatorului Daniel Marius Morar se arata: 

dezacord cu opinia majoritara, consideram ca exceptia de neconstitutionalitate

dispozitiilor Legii nr. 170/2008 privind declararea de utilitate publica a terenurilor situate i

Bucuresti, zona „Parcul Bordei“ trebuia admisa. 

erintele constitutionale prevazute de prevederile constitutionale ale art. 44 alin. (3) nu au fost 

realizate in cauza, intrucat nu erau indeplinite conditiile si procedura prevazute de Legea nr. 

ivind exproprierea pentru cauza de utilitate publica (a se vedea Decizia nr. 234 din 

20 decembrie 1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 149 din 11 aprilie 

CC a respins cu opinie separata execptia de necosntitutionalitate

Legii privind declararea de utilitate publica a „Parcului Bordei“

In Monitorul Oficial nr. 371 din 20 mai 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 105 din 27 februarie 2014 a Curtii Constitutionale

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii 

nr. 170/2008 privind declararea de utilitate publica a terenurilor 

situate in Bucuresti, zona „Parcul Bordei“. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Prin Incheierea din 25 ianuarie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 39.490/3/2010, Curtea de Apel 

a civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de 

privind declararea de utilitate publica a 

tie ridicata de Florentiu Tugui, 

Constantin Stoica, Costica Costanda si Maria Costanda cu ocazia solutionarii apelului formulat 

a civila in Dosarul nr. 

, autorii acesteia sustin urmatoarele: 

Nu exista „utilitate publica“ si nu sunt intrunite conditiile impuse de art. 44 alin. (3) din 

ropriat decat pentru cauza de utilitate 

publica, […] cu dreapta si prealabila despagubire“, in cazul de fata nu a existat utilitate publica 

reala, iar legea a urmarit un scop pur propagandistic, scontand pe efectele in planul exclusiv al 

ilor si sustinatorilor acestora, fara nicio intentie reala de a urmari un interes 

Prin lege pot fi create si alte cazuri de utilitate publica decat cele enumerate in art. 6 din Legea 

, dar printr-o lege nu se poate 

crea un caz de utilitate publica in considerarea situatiei speciale a unui anumit proprietar.  

a creat un nou caz de utilitate publica, care nu se incadreaza in cele 

erea, mai mult, terenul din zona Bordei nu a fost niciodata 

Legea nr. 170/2008 incalca grav art. 124 din Constitutia Romaniei sub aspectul dreptului la un 

tribunal independent, drept consacrat si de art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apararea 

Curtea Constitutionala a decis respingerea, ca neintemeiata, a exceptiei de neconstituti-

ridicata de Florentiu Tugui, Constantin Stoica, Costica Costanda si Maria Costanda in 

a civila si a constatat ca 

dispozitiile Legii nr. 170/2008 privind declararea de utilitate publica a terenurilor situate in 

Bucuresti, zona „Parcul Bordei“, sunt constitutionale in raport cu criticile formulate. 

dezacord cu opinia majoritara, consideram ca exceptia de neconstitutionalitate a 

dispozitiilor Legii nr. 170/2008 privind declararea de utilitate publica a terenurilor situate in 

erintele constitutionale prevazute de prevederile constitutionale ale art. 44 alin. (3) nu au fost 

realizate in cauza, intrucat nu erau indeplinite conditiile si procedura prevazute de Legea nr. 

ivind exproprierea pentru cauza de utilitate publica (a se vedea Decizia nr. 234 din 

20 decembrie 1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 149 din 11 aprilie 

CC a respins cu opinie separata execptia de necosntitutionalitate 

Legii privind declararea de utilitate publica a „Parcului Bordei“ 

In Monitorul Oficial nr. 371 din 20 mai 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 105 din 27 februarie 2014 a Curtii Constitutionale 

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii 

nr. 170/2008 privind declararea de utilitate publica a terenurilor 
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Principalele prevederi 

� Sesizarea de neconstitutionalitate a fost 

general al Camerei Deputatilor

Curtea Constitutionala cu nr. 1.378 din 2 aprilie 2014 si formeaza obiectul Dosarului nr. 265 

L/2/2014. 

� In motivarea sesizarii se sustine ca, potrivit prevederilor art. 9 lit. a2) din Ordonanta de urgenta 

a Guvernului nr. 94/2013 pentru modificare si completarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritati

Supraveghere Financiara, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/1995 

privind asigurarile si reasigurarile din Romania, pentru numirea membrilor executivi si 

neexecutivi ai Autoritatii de Supraveghere Financiara, acestia trebuie sa a

profesionala in domeniul financiar al institutiilor de credit si/sau al institutiilor financiare 

nebancare de minimum 9 ani de la data absolvirii studiilor superioare de lunga durata, 

absolvite cu diploma de licenta. 

� Or, domnul Victor Ciorbea, care a fost numit in functia de membru neexecutiv al Consiliului 

Autoritatii de Supraveghere Financiara, nu indeplineste aceasta conditie, ceea ce inseamna ca 

Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 14/2014 prin care s

incalca prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 93/2012. 

� Aceasta nelegalitate are ca efect incalcarea principiului statului de drept prevazut deart. 1 alin. 

(3) din Constitutie si a obligatiei de respectare a legii, impusa de art. 1 alin. (5) di

� In sustinerea sesizarii s-a depus curriculum vitae al domnului Victor Ciorbea, asa cum a fost 

atasat la Raportul comun cu privire la audierea candidatilor propusi pentru functia de 

presedinte, respectiv membru neexecutiv in Consiliul Autorit

sedinta Comisiei pentru buget, finante si banci si Comisiei pentru politica economica, reforma si 

privatizare din cadrul Camerei Deputatilor, respectiv Comisiei pentru buget, finante, activitate 

bancara si piata de capital si Comisiei economice, industrii si servicii din Senat.

� Curtea Constitutionala a decis admiterea sesizarii de neconstitutionalitate

Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal din Camera Deputatilor, Grupul parlamentar 

al Partidului Democrat Liberal din Senat, Grupul parlamentar al Partidului Poporului

Diaconescu din Camera Deputatilor si un grup de deputati neafiliati, 

Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 14/2014

membru neexecutiv ai Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara 

neconstitutionala in ceea ce priveste numirea domnului Victor Ciorbea in calitatea de 

membru neexecutiv al Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara

CC a admis sesizarea de neconstitutionalitate a Hotararii

privind numirea presedintelui Consiliului ASF

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

Sesizarea de neconstitutionalitate a fost transmisa Curtii Constitutionale de secretarul 

general al Camerei Deputatilor cu Adresa nr. 2/1.712 din 2 aprilie 2014, a fost inregistrata la 

Curtea Constitutionala cu nr. 1.378 din 2 aprilie 2014 si formeaza obiectul Dosarului nr. 265 

se sustine ca, potrivit prevederilor art. 9 lit. a2) din Ordonanta de urgenta 

a Guvernului nr. 94/2013 pentru modificare si completarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritati

Supraveghere Financiara, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/1995 

privind asigurarile si reasigurarile din Romania, pentru numirea membrilor executivi si 

neexecutivi ai Autoritatii de Supraveghere Financiara, acestia trebuie sa a

profesionala in domeniul financiar al institutiilor de credit si/sau al institutiilor financiare 

nebancare de minimum 9 ani de la data absolvirii studiilor superioare de lunga durata, 

absolvite cu diploma de licenta.  

rbea, care a fost numit in functia de membru neexecutiv al Consiliului 

Autoritatii de Supraveghere Financiara, nu indeplineste aceasta conditie, ceea ce inseamna ca 

Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 14/2014 prin care s-a realizat numirea sa in functie 

ncalca prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 93/2012.  

Aceasta nelegalitate are ca efect incalcarea principiului statului de drept prevazut deart. 1 alin. 

(3) din Constitutie si a obligatiei de respectare a legii, impusa de art. 1 alin. (5) di

a depus curriculum vitae al domnului Victor Ciorbea, asa cum a fost 

atasat la Raportul comun cu privire la audierea candidatilor propusi pentru functia de 

presedinte, respectiv membru neexecutiv in Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara, in 

sedinta Comisiei pentru buget, finante si banci si Comisiei pentru politica economica, reforma si 

privatizare din cadrul Camerei Deputatilor, respectiv Comisiei pentru buget, finante, activitate 

al si Comisiei economice, industrii si servicii din Senat.

Curtea Constitutionala a decis admiterea sesizarii de neconstitutionalitate

Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal din Camera Deputatilor, Grupul parlamentar 

emocrat Liberal din Senat, Grupul parlamentar al Partidului Poporului

Diaconescu din Camera Deputatilor si un grup de deputati neafiliati, 

Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 14/2014 privind numirea presedintelui si a unui 

xecutiv ai Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara 

neconstitutionala in ceea ce priveste numirea domnului Victor Ciorbea in calitatea de 

membru neexecutiv al Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara. 

CC a admis sesizarea de neconstitutionalitate a Hotararii

privind numirea presedintelui Consiliului ASF

In Monitorul Oficial nr. 376 din 21 mai 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 251 din 30 aprilie 2014 a Curtii Constitutionale

referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Hotararii 

Parlamentului Romaniei nr. 14/2014 privind numirea presedintelui 

si a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autoritatii de 

Supraveghere Financiara. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

transmisa Curtii Constitutionale de secretarul 

cu Adresa nr. 2/1.712 din 2 aprilie 2014, a fost inregistrata la 

Curtea Constitutionala cu nr. 1.378 din 2 aprilie 2014 si formeaza obiectul Dosarului nr. 265 

se sustine ca, potrivit prevederilor art. 9 lit. a2) din Ordonanta de urgenta 

a Guvernului nr. 94/2013 pentru modificare si completarea Ordonantei de urgenta a 

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

Supraveghere Financiara, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/1995 

privind asigurarile si reasigurarile din Romania, pentru numirea membrilor executivi si 

neexecutivi ai Autoritatii de Supraveghere Financiara, acestia trebuie sa aiba o experienta 

profesionala in domeniul financiar al institutiilor de credit si/sau al institutiilor financiare 

nebancare de minimum 9 ani de la data absolvirii studiilor superioare de lunga durata, 

rbea, care a fost numit in functia de membru neexecutiv al Consiliului 

Autoritatii de Supraveghere Financiara, nu indeplineste aceasta conditie, ceea ce inseamna ca 

a realizat numirea sa in functie 

Aceasta nelegalitate are ca efect incalcarea principiului statului de drept prevazut deart. 1 alin. 

(3) din Constitutie si a obligatiei de respectare a legii, impusa de art. 1 alin. (5) din Constitutie. 

a depus curriculum vitae al domnului Victor Ciorbea, asa cum a fost 

atasat la Raportul comun cu privire la audierea candidatilor propusi pentru functia de 

atii de Supraveghere Financiara, in 

sedinta Comisiei pentru buget, finante si banci si Comisiei pentru politica economica, reforma si 

privatizare din cadrul Camerei Deputatilor, respectiv Comisiei pentru buget, finante, activitate 

al si Comisiei economice, industrii si servicii din Senat. 

Curtea Constitutionala a decis admiterea sesizarii de neconstitutionalitate formulata de 

Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal din Camera Deputatilor, Grupul parlamentar 

emocrat Liberal din Senat, Grupul parlamentar al Partidului Poporului–Dan 

Diaconescu din Camera Deputatilor si un grup de deputati neafiliati, si a constatat ca 

privind numirea presedintelui si a unui 

xecutiv ai Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara este 

neconstitutionala in ceea ce priveste numirea domnului Victor Ciorbea in calitatea de 

 

CC a admis sesizarea de neconstitutionalitate a Hotararii 

privind numirea presedintelui Consiliului ASF 

In Monitorul Oficial nr. 376 din 21 mai 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 251 din 30 aprilie 2014 a Curtii Constitutionale 

referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Hotararii 

Parlamentului Romaniei nr. 14/2014 privind numirea presedintelui 

nui membru neexecutiv ai Consiliului Autoritatii de 
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Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 27 martie 2014, pronuntata in Dosarul nr. 5.714

penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 

5 din Codul penal, exceptie ridicata din oficiu intr

recursului in materie penala formulat impot

2013, deci anterior intrarii in vigoare a actualului Cod penal, prin care inculpata a fost 

condamnata la pedepse cu inchisoarea pentru comiterea, in concurs real, a doua infractiuni de 

inselaciune, prevazute de art. 215 alin. 1

fals, prevazuta de art. 291 din acelasi Cod penal.

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate

dispozitiile constitutionale ale art. 61 referitor la Parlament ca unica autoritate legiuitoare a 

tarii, deoarece, desi dispozitiile art. 5 din Codul penal, care reglementeaza aplicarea legii penale 

mai favorabile pana la judecarea definitiva a cauzei, sunt, in sine, constitutionale, apreciaza ca, 

prin modul in care sunt interpretate si aplicate in practica organelor judiciare, pot genera 

incalcari ale Legii fundamentale,

penale succesive, imprejurare de natura a conduce la crearea unei lex tertia

reglementare, tratamentul sanctionator pentru infractiunea de inselaciune era mai aspru, 

respectiv inchisoare de la 3 la 15 ani, pe cand in actu

de art. 244 alin. (1) si (2) este sanctionata cu inchisoare de la 1 la 5 ani. Altfel spus, pornind de 

la tratamentul sanctionator din legea noua, care este mai favorabil in raport cu limitele speciale 

de pedeapsa, in cazul aprecierii legii penale mai favorabile pe institutii autonome, termenul de 

prescriptie speciala a raspunderii penale ar fi cel din vechiul Cod penal, anterior modificarii prin 

Legea nr. 63/2012, motiv pentru care s

ce, daca legea penala mai favorabila ar fi aplicata in mod global, termenul de prescriptie 

speciala ar fi cel prevazut de legea noua, urmand sa se implineasca abia la data de 13 

septembrie 2015. 

� Prin urmare, Inalta Curte de Casatie 

modalitati de stabilire a legii penale mai favorabile

fie la incetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescriptiei speciale a raspunderii 

penale (pentru o fapta de inselaciune comisa la data de 13 septembrie 2005), fie la continuarea 

procesului penal. 

� De asemenea, in mod similar, 

sanctionator aplicabil pluralitatii de infractiuni in forma concu

instanta ar imbratisa o opinie sau alta.

� In doctrina de specialitate si practica judiciara 

mecanismul de aplicare a legii penale mai favorabile.

� Potrivit primei opinii, legea penala mai favo

succesive, stabilirea in concret a legii mai favorabile si, in final, aplicarea acesteia in ansamblu. 

Principiul care fundamenteaza aceasta orientare doctrinara si jurisprudentiala este cel conform 

caruia legile se compara, dar nu se combina.

CC admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din 

Codul penal - aplicarea legii penale mai favorabile in ansamblu 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

Prin Incheierea din 27 martie 2014, pronuntata in Dosarul nr. 5.714/118/2012. 

penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 

, exceptie ridicata din oficiu intr-o cauza avand ca obiect solutionarea 

recursului in materie penala formulat impotriva unei decizii penale pronuntate la data de 8 mai 

2013, deci anterior intrarii in vigoare a actualului Cod penal, prin care inculpata a fost 

condamnata la pedepse cu inchisoarea pentru comiterea, in concurs real, a doua infractiuni de 

zute de art. 215 alin. 1–3 din Codul penal din 1969, si a unei infractiuni de 

fals, prevazuta de art. 291 din acelasi Cod penal. 

motivarea exceptiei de neconstitutionalitate ICCJ sustine ca prevederile criticate incalca 

dispozitiile constitutionale ale art. 61 referitor la Parlament ca unica autoritate legiuitoare a 

tarii, deoarece, desi dispozitiile art. 5 din Codul penal, care reglementeaza aplicarea legii penale 

pana la judecarea definitiva a cauzei, sunt, in sine, constitutionale, apreciaza ca, 

prin modul in care sunt interpretate si aplicate in practica organelor judiciare, pot genera 

incalcari ale Legii fundamentale, ajungand la combinarea de prevederi mai favo

penale succesive, imprejurare de natura a conduce la crearea unei lex tertia

reglementare, tratamentul sanctionator pentru infractiunea de inselaciune era mai aspru, 

respectiv inchisoare de la 3 la 15 ani, pe cand in actualul Cod penal fapta respectiva prevazuta 

de art. 244 alin. (1) si (2) este sanctionata cu inchisoare de la 1 la 5 ani. Altfel spus, pornind de 

la tratamentul sanctionator din legea noua, care este mai favorabil in raport cu limitele speciale 

in cazul aprecierii legii penale mai favorabile pe institutii autonome, termenul de 

prescriptie speciala a raspunderii penale ar fi cel din vechiul Cod penal, anterior modificarii prin 

Legea nr. 63/2012, motiv pentru care s-ar constata implinit la data de 13 martie 2013, in timp 

ce, daca legea penala mai favorabila ar fi aplicata in mod global, termenul de prescriptie 

speciala ar fi cel prevazut de legea noua, urmand sa se implineasca abia la data de 13 

Inalta Curte de Casatie si Justitie va trebui sa aleaga una dintre cele doua 

modalitati de stabilire a legii penale mai favorabile, care, in functie de optiune, poate conduce 

fie la incetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescriptiei speciale a raspunderii 

ntru o fapta de inselaciune comisa la data de 13 septembrie 2005), fie la continuarea 

De asemenea, in mod similar, se pune problema si in ce priveste alegerea tratamentului 

sanctionator aplicabil pluralitatii de infractiuni in forma concursului, in situatia in care 

instanta ar imbratisa o opinie sau alta. 

In doctrina de specialitate si practica judiciara au fost exprimate doua opinii

mecanismul de aplicare a legii penale mai favorabile. 

, legea penala mai favorabila se determina prin compararea legilor 

succesive, stabilirea in concret a legii mai favorabile si, in final, aplicarea acesteia in ansamblu. 

Principiul care fundamenteaza aceasta orientare doctrinara si jurisprudentiala este cel conform 

se compara, dar nu se combina. 

CC admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din 

aplicarea legii penale mai favorabile in ansamblu 

si nu pe instiutii autonome 

In Monitorul Oficial nr. 372 din 20 mai 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 265/2014 a Curtii Constitutionale 

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 

din Codul penal. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

/118/2012. ICCJ – Sectia 

penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 

o cauza avand ca obiect solutionarea 

riva unei decizii penale pronuntate la data de 8 mai 

2013, deci anterior intrarii in vigoare a actualului Cod penal, prin care inculpata a fost 

condamnata la pedepse cu inchisoarea pentru comiterea, in concurs real, a doua infractiuni de 

969, si a unei infractiuni de 

sustine ca prevederile criticate incalca 

dispozitiile constitutionale ale art. 61 referitor la Parlament ca unica autoritate legiuitoare a 

tarii, deoarece, desi dispozitiile art. 5 din Codul penal, care reglementeaza aplicarea legii penale 

pana la judecarea definitiva a cauzei, sunt, in sine, constitutionale, apreciaza ca, 

prin modul in care sunt interpretate si aplicate in practica organelor judiciare, pot genera 

ajungand la combinarea de prevederi mai favorabile din legi 

penale succesive, imprejurare de natura a conduce la crearea unei lex tertia. Astfel, in vechea 

reglementare, tratamentul sanctionator pentru infractiunea de inselaciune era mai aspru, 

alul Cod penal fapta respectiva prevazuta 

de art. 244 alin. (1) si (2) este sanctionata cu inchisoare de la 1 la 5 ani. Altfel spus, pornind de 

la tratamentul sanctionator din legea noua, care este mai favorabil in raport cu limitele speciale 

in cazul aprecierii legii penale mai favorabile pe institutii autonome, termenul de 

prescriptie speciala a raspunderii penale ar fi cel din vechiul Cod penal, anterior modificarii prin 

13 martie 2013, in timp 

ce, daca legea penala mai favorabila ar fi aplicata in mod global, termenul de prescriptie 

speciala ar fi cel prevazut de legea noua, urmand sa se implineasca abia la data de 13 

si Justitie va trebui sa aleaga una dintre cele doua 

, care, in functie de optiune, poate conduce 

fie la incetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescriptiei speciale a raspunderii 

ntru o fapta de inselaciune comisa la data de 13 septembrie 2005), fie la continuarea 

se pune problema si in ce priveste alegerea tratamentului 

, in situatia in care 

au fost exprimate doua opinii privind 

rabila se determina prin compararea legilor 

succesive, stabilirea in concret a legii mai favorabile si, in final, aplicarea acesteia in ansamblu. 

Principiul care fundamenteaza aceasta orientare doctrinara si jurisprudentiala este cel conform 

CC admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din 

aplicarea legii penale mai favorabile in ansamblu  

In Monitorul Oficial nr. 372 din 20 mai 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 265/2014 a Curtii Constitutionale din 6 mai 2014 

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 
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� Sustinand aceasta solutie, doctrina si jurisprudenta au relevat ca o combinare a dispozitiilor 

mai favorabile dintre doua legi succesive este hibrida si duce la crearea, pe cale 

judecatoreasca, a unei a treia legi (lex tertia), consecinta inadmisibila, deoarece ar insemna ca 

organele judiciare sa exercite un atribut care nu le revine, intrand in sfera de competenta 

constitutionala a legiuitorului.  

� Acest punct de vedere se sprijinea si pe un argument de text, respectiv art. 13 din Codul penal 

din 1969, care statua ca, in ipoteza in care de la savarsirea infractiunii pana la judecarea 

definitiva a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplica legea cea mai 

favorabila, subliniindu-se ca este vorba de lege si nicidecum de dispozitiile mai favorabile din 

legile succesive.  

� Potrivit celei de-a doua opinii, legea penala mai favorabila se determina prin raportare la 

fiecare institutie care se aplica in mod autonom, astfel ca, daca incadrarea faptei s-a facut dupa 

una dintre legi, care era mai favorabila, aceasta nu exclude aplicarea dispozitiilor din cealalta 

lege cu privire la recidiva sau la concursul de infractiuni, daca acestea sunt mai favorabile. Se 

arata ca, de pilda, concursul de infractiuni face parte dintre acele institutii juridico-penale (ca si 

prescriptia, suspendarea executarii pedepsei s.a.) ale caror reguli se aplica, in cazul succesiunii 

de legi penale in timp, in mod autonom, independent de incadrarea juridica a faptelor dupa 

legea noua sau dupa cea anterioara. 

� Avand rolul de garant al drepturilor si libertatilor cetatenesti, Curtea Constitutionala nu poate 

ignora si alte consecinte de sorginte constitutionala, cum ar fi exigentele ce tin de lipsa 

discriminarii infractorului, fie ea, in acest caz, pozitiva, care nu numai ca justifica, dar impun 

aplicarea unui tratament identic.  

� Aceasta presupune ca suspectii/inculpatii care au comis fapte sub imperiul legii vechi, dar care 

vor fi judecati sub imperiul legii noi trebuie sa aiba, in functie de legea mai favorabila, o situatie 

juridica identica ori cu cei condamnati anterior potrivit legii vechi, ori cu cei ce vor savarsi 

infractiuni potrivit legii noi, nefiind permisa o a treia forma de tratament sanctionator ce 

combina dispozitii din ambele coduri. Prin urmare, pentru a satisface cerintele constitutionale 

ale art. 16 alin. (1) potrivit carora „Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara 

privilegii si fara discriminari“, este interzisa alternarea institutiilor de drept penal din cele 

doua legi, deoarece, in caz contrar, in aplicarea legii penale mai favorabile s-ar crea o 

discriminare pozitiva cu consecinta crearii unui privilegiu pentru infractorul care este judecat 

in perioada de tranzitie a legii. 

� Toate aceste argumente conduc la constatarea incalcarii dispozitiilor art. 1 alin. (4) si art. 61 

alin. (1) din Constitutie, intrucat prin combinarea dispozitiilor penale din mai multe legi 

succesive se creeaza, pe cale judiciara, o a treia lege care neaga ratiunea de politica penala 

conceputa de legiuitor. Avand in vedere cele de mai sus, Curtea considera ca numai 

interpretarea prevederilor art. 5 din Codul penal in sensul ca legea penala mai favorabila se 

aplica in ansamblul ei este singura care poate inlatura viciul de neconstitutionalitate. 

� Totodata, Curtea observa ca prin Decizia nr. 2 din 14 aprilie 2014, ICCJ – Completul pentru 

dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala a decis ca in aplicarea art. 5 din Codul 

penal prescriptia raspunderii penale reprezinta o institutie autonoma fata de institutia 

pedepsei, conferind astfel articolului 5 din Codul penal, in interpretarea data, valente 

neconstitutionale. Curtea constata ca, odata cu publicarea prezentei decizii in Monitorul Oficial 

al Romaniei, efectele Deciziei nr. 2 din 14 aprilie 2014 a instantei supreme inceteaza in 

conformitate cu prevederile art. 147 alin. (4) din Constitutie si cu cele ale art. 4771din Codul de 

procedura penala. 

� Astfel, Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate ridicata de 

ICCJ – Sectia penala in Dosarul nr. 5.714/118/2012 si a constatat ca dispozitiile art. 5 din Codul 

penal sunt constitutionale in masura in care nu permit combinarea prevederilor din legi 

succesive in stabilirea si aplicarea legii penale mai favorabile. 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea O.G. nr. 37/2005 privind 

recunoasterea si functionarea grupurilor de producatori, pentru comercializarea produselor 

agricole si silvice  

 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 64 din O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul si 

acvacultura  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (3) al art. 43 din O.U.G. nr. 23/2008 privind 

pescuitul si acvacultura  

 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 8 din O.U.G. nr. 34/2000 privind produsele 

agroalimentare ecologice  

 

� Propunere legislativa privind carnetul de sanatate al copilului  

 

� Propunere legislativa privind înfiintarea abatoarelor avand ca obiect activitatea de abatorizare 

a animalelor si comercializarea carnii  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului 

platit din fonduri publice în anul 2014, precum si alte masuri în domeniul cheltuielilor publice  

 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 58 alin. (4) si (10) din Legea nr. 

448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

 

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

Codul fiscal 

 

Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 71 din O.U.G. nr. 195/2002 privind 

circulatia pe drumurile publice 

 

Propunere legislativa privind stabilirea metodologiei de aprobare, arborare si folosire a 

steagurilor unitatilor administrativ-teritoriale 

 

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

69/2000 
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  Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

� Propunere legislativa privind tichetul de servicii destinat platii prestatiilor casnice la domiciliu 

si prestatiilor cu caracter ocazional sau sezonier 

 

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

împotriva incendiilor 

 

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

53/2003 – Codul muncii  

 

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

 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind 

organizarea si functionarea Politiei Romane 

 

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

 

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

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea Capitolului IV 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 

 

� Propunere legislativa privind transmiterea unui bun aflat în domeniul public al statului în 

domeniul public al unei unitati administrativ teritoriale 

 

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

 

� 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 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 24 alin. (6) din O.U.G. nr. 195/2002 privind 

circulatia pe drumurile publice 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind 

alocatia de stat pentru copii 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia 

cetatenilor romani care lucreaza în strainatate 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime (FEPAM) a fost instituit 
 

In Jurnalul Oficial nr. L149 din 20 mai 2014 a fost publicat Regulamentul nr. 508/2014 din 15 mai 2014 privind 

Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) 

nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 si (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului si a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al 

Parlamentului European si al Consiliului. 
 

Regulamentul defineste masurile financiare ale Uniunii necesare pentru punerea in aplicare: (a) a politicii comu-

ne in domeniul pescuitului (PCP); (b) a masurilor relevante legate de dreptul marii; (c) a dezvoltarii durabile a 

domeniilor pescuitului si acvaculturii si a pescuitului in apele interioare; si (d) a politicii maritime integrate (PMI). 

 

Stabilirea regimului comercial aplicabil anumitor marfuri rezultate din transformarea produselor agricole 

 

In Jurnalul Oficial nr. L150 din 20 mai 2014 a fost publicat Regulamentul nr. 510/2014 din 16 mai 2014 de 

stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor marfuri rezultate din transformarea produselor agricole si 

de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1216/2009 si (CE) nr. 614/2009 ale Consiliului. 
 

Regulamentul stabileste regimul comercial aplicabil importurilor de produse agricole transformate si 

exporturilor de marfuri neincluse in anexa I si al produselor agricole incorporate in respectivele marfuri 

neincluse in anexa I si se aplica, de asemenea, importurilor de produse agricole acoperite de un acord 

international incheiat sau aplicat in mod provizoriu de catre Uniune in conformitate cu TFUE si care prevede 

asimilarea acestor produse cu produsele agricole transformate care fac obiectul unui comert preferential. 

 

Fondul pentru azil, migratie si integrare a fost instituit 
 

In Jurnalul Oficial nr. L149 din 20 mai 2014 a fost publicat Regulamentul nr. 508/2014 din 15 mai 2014 

privind Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 

2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 si (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului si a Regulamentului 

(UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European si al Consiliului. 
 

Regulamentul instituie Fondul pentru azil, migratie si integrare pentru perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 

2020 si stabileste: (a) obiectivele sprijinului financiar si actiunile eligibile; (b) cadrul general pentru punerea in 

aplicare a actiunilor eligibile; (c) resursele financiare disponibile si distribuirea acestora; (d) principiile si 

mecanismele de stabilire a prioritatilor comune ale Uniunii in materie de relocare; si (e) asistenta financiara 

asigurata pentru activitatile Retelei europene de migratie. 

 

Masuri de drept penal a monedei euro impotriva falsificarii 

 

In Jurnalul Oficial nr. L151 din 21 mai 2014 a fost publicat Directiva 2014/62/UE privind protectia prin masuri 

de drept penal a monedei euro si a altor monede impotriva falsificarii si de inlocuire a Deciziei-cadru 

2000/383/JAI a Consiliului. 
 

Directiva stabileste normele minime privind definitia infractiunilor si sanctiunile in domeniul falsificarii euro si a 

altor monede si introduce, de asemenea, dispozitii comune pentru consolidarea luptei impotriva acestor 

infractiuni si pentru ameliorarea anchetarii acestora, precum si pentru asigurarea unei mai bune cooperari 

impotriva falsificarii. 
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Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 142 din 12 mai 2014 a fost publicata ultima publicatie CJUE.  

 

 

Jurisprudenta europeana 
 

 

Concursuri europene 
 

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

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

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

 

Serviciul juridic > post vacant de Director (CONS/AD/103). Anuntul a fost publicat in JOUE C 152A din 

20 mai 2014. 
 

Inscriere: Candidaturile trebuie trimise prin e-mail: service.recrutement.consad103@consilium.europa.eu. 
 

Pentru a fi eligibile, candidaturile trebuie sa includa: (a) formularul de candidatura corect completat, 

datat si semnat; (b) o scrisoare de intentie insotita de un curriculum vitae detaliat, in engleza sau in 

franceza, de preferinta in format Europass (http://europass.cedefop.europa.eu), care sa cuprinda 

intreaga cariera a candidatului si sa enumere, printre altele, calificarile, cunostintele lingvistice, 

experienta si atributiile actuale ale candidatului; si (c) fotocopii ale diplomelor si atestatelor 

referitoare la experienta profesionala. Documentele justificative referitoare la experienta 

profesionala trebuie sa provina de la o terta parte, CV-ul mentionat la litera (b) nefiind suficient.  

 

Nota: Acest post necesita un certificat de securitate care sa permita accesul la documente clasificate 

(nivelul SECRET UE). Se considera un avantaj daca detineti deja acest certificat de securitate. In caz 

contrar, candidatii la acest post se declara pregatiti sa se supuna anchetelor de securitate prevazute 

in Decizia 2013/488/UE. 
 

Termen-limita: 12 iunie 2014.  
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 
 

  Noi norme pentru cabinetele de tatuare si piercing 
 

Ministerului Sanatatii a publicat in data de 23 mai un proiect de Ordin privind  

modificarea si completarea Normelor de igiena pentru cabinetele de 

infrumusetare corporala aprobat prin Ordinul nr. 1136/2007. 

Conform referatului de aprobare, avand in vedere faptul ca masurile si obligatiile care pot fi dispuse in 

executarea sanctiunilor proiectul aduce urmatoarele completari si clarificari: 

� s-au definit notiunile de tatuare cosmetica, tatuare artistica si implantare dermala; 

� s-a inlocuit activitatea de “micropigmentare” cu activitatea de “tatuare cosmetica”; 

� s-au introdus aspecte legate de dotarea spatiilor de desfasurare a activitatilor de tatuare, piercing si 

implantare dermala; 

� s-a precizat obligativitatea afisarii la loc vizibil a avertismentului privind neexecutarea procedurilor 

de tatuare, piercing si / sau implantare dermala la persoanele care sufera de anumite boli; 

� s-au clarificat varstele persoanelor la care se pot executa proceduri de piercing si implanturi 

dermale; 

� s-a indicat necesitatea si modul de sterilizare si dezinfectie a bijuteriilor, precum si a instrumentelor 

utilizate; 

� s-au prezentat documentele specifice care trebuie sa insoteasca bijuteriile si pigmentii pentru tatuaj; 

� s-au mentionat conditiile privind realizarea procedurii de tatuare; 

� s-au introdus aspecte legate de curatenia si dezinfectia instrumentarului; 

� s-a modificat modelul declaratiei pe propria raspundere pentru operatiunea de tatua, respectiv 

modulul declaratiei pe propria raspundere pentru operatiunea de piercing.  
 

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

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

Regulamentul centrelor de cazare a strainilor 

luati in custodie publica a fost aprobat 

Ministerul Afacerilor Interne a publicat in data de 20 mai un proiect de 

Ordinul pentru aprobarea Regulamentului centrelor de cazare a strainilor 

luati in custodie publica. 

Conform referatului de aprobare, proiectul reglementeaza o serie de aspecte, printre care: 

� modul de organizare a accesului strainilor luati in custodie publica in centrele de cazare; 

� regulile de ordine interioara, care vizeaza in principal: drepturile si obligatiile strainilor in centrele 

de cazare, interdictiile la care sunt supusi acestia, programul zilnic, abaterile si sanctiunile 

disciplinare aplicate strainilor in cazul nerespectarii regulilor de ordine interioara, modul de actiune 

in cazul producerii un or evenimente (cum ar fi manifestarile violente din partea strainilor cazati in 

centre, riscul de suicid, producerea unor calamitati),  folosirea si intretinerea spatiilor interioare si 

exterioare din cadrul centrelor etc.; 

� modul de organizare a pazei centrelor: asigurarea securitatii centrului, accesul si circulatia 

vizitatorilor in incinta centrului, programul de lucru si serviciul de permanenta. 

� modul de organizare a supravegherii si insotirii strainilor luati in custodie publica pe timpul 

deplasarii in afara centrelor. 
 

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

asteptate la adresa: dj-international@mai.gov.ro, in 10 zile de la publicare. 
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