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

un specialist. 
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In Monitorul Oficial nr. 386 din 26 mai 2014 a fost publicat Ordinul nr. 

329/2014 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind testarea 

cardului national de asigurari sociale de sanatate pentru beneficiarii de 

servicii medicale de dializa. 

Principalele prevederi 

� Se aproba testarea cardului national de asigurari sociale de sanatate, denumit in 

continuare card national, pentru beneficiarii serviciilor medicale de dializa cuprinsi in 

Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala 

cronica, carora li se acorda astfel de servicii de catre furnizorii aflati in relatii 

contractuale cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, casele de asigurari de sanatate 

judetene, a municipiului Bucuresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii 

Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti. 

� Furnizorii serviciilor medicale de dializa care opteaza pentru testarea prevazuta anterior 

vor depune la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate o adeziune, incheindu-se in acest 

sens un act aditional la contractul de furnizare de servicii medicale. 

� In vederea desfasurarii activitatii prevazute anterior, CNAS va asigura preluarea 

cardurilor nationale personalizate de la Compania Nationala „Imprimeria Nationala“ – 

S.A., sortate pe judet si furnizor de servicii medicale de dializa, urmand a fi transmise 

ulterior, dupa caz, caselor de asigurari de sanatate judetene, a municipiului Bucuresti si 

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

Autoritatii Judecatoresti, pe baza de borderou centralizator. 

CNAS a aprobat testarea cardului national de asigurari sociale de 

sanatate 

A fost aprobat modelul unic al biletului de trimitere 

pentru servicii medicale clinice 

In Monitorul Oficial nr. 402 din 30 mai 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 626/364/2014 al ministrului Sanatatii si al CNAS pentru modifi-

carea Ordinului nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului 

unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/bile-

tului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanata-

te si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a 

biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/ biletului de 

internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate. 

Principalele prevederi 

� Biletul de trimitere/de internare se completeaza si de catre medicii din unitatile sanitare cu 

paturi pentru pacientii spitalizati care necesita, la externare, recomandare pentru servicii 

medicale de reabilitare medicala in ambulatoriu, respectiv servicii medicale de recuperare si 

reabilitare medicala in spitale de recuperare, sectii/compartimente din spitale, 

sanatorii/sectii sanatoriale pentru adulti si copii, preventorii, cu sau fara personalitate 

juridica, inclusiv furnizori constituiti conform Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, care sunt avizate de Ministerul Sanatatii ca sanatorii 

balneare sau au in structura avizata de Ministerul Sanatatii sectii sanatoriale balneare. 

� Furnizorul de servicii medicale isi va organiza modul de gestionare si evidenta a carnetelor 

cu bilete de trimitere/de internare, precum si modul de pastrare a carnetelor epuizate. 
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 Acordarea asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale 

de sanatate pentru anii 2014-2015 

In Monitorul Oficial nr. 403 din 30 mai 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 620/362/2014 al ministrului Sanatatii si al CNAS 

privind aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributiilor 

comisiilor constituite in baza prevederilor H.G. 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. 

Principalele prevederi 

� La stabilirea necesarului de medici de familie cu liste proprii pentru mediul urban se au in 

vedere urmatoarele criterii: 

• totalul populatiei la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, distributia acesteia in 

mediul urban, precum si populatia pe unitate administrativ-teritoriala/zona urbana, 

utilizand ultimele date puse la dispozitie de Institutul National de Statistica; 

• numarul de persoane asigurate inscrise pe listele medicilor de familie la nivelul 

judetului/municipiului Bucuresti, distributia acestora in mediul urban, precum si 

numarul de persoane asigurate inscrise pe listele medicilor de familie pe unitate 

administrativ-teritoriala/zona urbana; 

• numarul optim de persoane inscrise pe lista medicului de familie, din punctul de 

vedere al asigurarii unor servicii de calitate, este de 1.800; 

• numarul minim de persoane asigurate inscrise pe listele medicilor de familie, 

pentru care se incheie contractul de furnizare de servicii medicale, este de 800, cu 

exceptia zonelor neacoperite din punctul de vedere al numarului necesar de medici 

de familie. 

Realizarea programelor nationale de sanatate curative  

pentru anii 2013 si 2014 

In Monitorul Oficial nr. 404 din 30 mai 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 358/2014 al CNAS privind modificarea si completarea Normelor 

tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative 

pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul nr. 190/2013. 

Principalele prevederi 

� Prescriptia medicala electronica on-line si off-line are doua componente obligatorii: 

componenta care se completeaza de catre medicul prescriptor si o componenta care se 

completeaza de farmacist, denumite in continuare componenta prescriere, 

respectivcomponenta eliberare, si o componenta facultativa utilizata numai pentru 

eliberarea fractionata atat in ceea ce priveste numarul medicamentelor, cat si cantitatea din 

fiecare medicament, denumita in continuare componenta eliberare pentru pacient. 
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 Finantarea proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu dizabilitati 

pentru anul 2014 

In Monitorul Oficial nr. 387 din 26 mai 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 729/2014 al ministrului Muncii, Familiei, Protectiei 

Sociale si Persoanelor Varstnice privind aprobarea Metodologiei 

de selectare si finantare a proiectelor in domeniul protectiei 

persoanelor cu dizabilitati pentru anul 2014. 

Principalele prevederi 

� Proiectele finantate de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor 

Varstnice, denumit in continuare Autoritatea finantatoare, din fonduri publice alocate de la 

bugetul de stat cu aceasta destinatie sunt menite sa determine cresterea calitatii vietii 

persoanelor cu dizabilitati si vor respecta prevederile Conventiei ONU privind drepturile 

persoanelor cu dizabilitati. 

� Pot primi fonduri necesare finantarii proiectelor organizatii neguvernamentale acreditate 

ca furnizori de servicii sociale cu activitate in domeniul protectiei persoanelor cu dizabilitati. 

� Proiectele pot fi realizate in nume propriu sau in parteneriat cu alti furnizori de servicii 

sociale publici sau privati, acreditati in conditiile legii. 

� Sunt finantate proiecte ce corespund urmatorului obiectiv specific stabilit de Autoritatea 

finantatoare: 

• Asigurarea accesului persoanelor adulte cu dizabilitati la servicii rezidentiale si la 

alte servicii comunitare de suport pentru promovarea conditiilor de viata 

independenta si integrare in comunitate. 

� Sunt considerate activitati eligibile: 

• Infiintarea de servicii sociale de tip centre de zi sau locuinte protejate, 

corespunzatoare nevoilor individuale ale persoanelor cu dizabilitati. 

Colegiul Farmacistilor din Romania a stabilit noile taxe 

pentru evaluarea farmaciilor 

In Monitorul Oficial nr. 397 din 29 mai 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 2/2014 a Colegiului Farmacistilor din Romania pentru 

modificarea art. 15 din Decizia Consiliului national al Colegiului 

Farmacistilor din Romania nr. 1/2011 privind aprobarea 

procedurilor de evaluare a farmaciilor cu privire la respectarea 

Regulilor de buna practica farmaceutica. 

 

Principalele prevederi 

� Taxa de evaluare a farmaciei se stabileste prin decizia consiliului colegiului teritorial la o 

valoare ce nu poate depasi suma de 200 de lei. 

� Taxa de evaluare a farmaciei se plateste in contul colegiului teritorial al colegiului 

farmacistilor, iar dovada platii se anexeaza cererii de evaluare. 

� Pentru evaluarile efectuate de catre Colegiului Farmacistilor din Romania taxa de evaluare 

se plateste anticipat si este de 600 de lei, iar dovada platii se anexeaza cererii. 
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  Libera circulatie a cetatenilor Uniunii Europene si a familiilor acestora 

In Monitorul Oficial nr. 393 din 28 mai 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 21/2014 a Camerei Deputatilor privind aprobarea 

opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si 

Comitetul Regiunilor: Libera circulatie a cetatenilor Uniunii 

Europene si a familiilor acestora: cinci actiuni pentru a produce 

rezultate notabile — COM(2013) 837. 

Principalele prevederi 

� Luand in considerare proiectul de opinie nr. 4c-19/132 adoptat de Comisia pentru afaceri 

europene in sedinta din 6 mai 2014, Camera Deputatilor saluta demersurile Comisiei 

Europene: 

• pentru implicarea activa, alaturi de statele membre, in rezolvarea problemelor 

complexe legate de respectarea dreptului fundamental la libera circulatie al oricarui 

cetatean european, al dreptului sau de a se stabili impreuna cu familia intr-un alt stat 

membru decat cel al carui resortisant este; 

• pentru abordare integrata a liberei circulatii a unei persoane insotite de familie, in 

acest fel eliminandu-se unul dintre motivele care duc la destramarea acesteia; 

• pentru respectarea dreptului fundamental al cetatenilor la libera circulatie in UE, care 

sa nu fie restrictionat de exacerbarea populismului si a xenofobiei lansate prin 

declaratiile publice ale unor autoritati locale, nefondate pe date concrete, pozitiile 

adoptate impreuna cu Consiliul, presedintia elena si marea majoritate a parlamentarilor 

europeni. 

Implementarea proiectelor din cadrul Programului general 

„Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii” 

In Monitorul Oficial nr. 393 din 28 mai 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 79/2014 al ministrului Afacerilor Interne pentru modificarea 

Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 

604/2008 privind sistemul decizional si de monitorizare a 

implementarii proiectelor din cadrul Programului general 

„Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”. 

Principalele prevederi 

� Comitetul director este alcatuit din 3 membri, respectiv secretarul de stat pentru relatia cu 

Parlamentul si Guvernul, secretarul de stat pentru ordine publica si secretarul general din 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

� Secretarul de stat pentru relatia cu Parlamentul si Guvernul indeplineste si functia de 

presedinte al Comitetului director. 

� Autoritatea responsabila, autoritatea delegata si autoritatea de certificare pot fi 

reprezentate la intrunirile Comitetului director, la solicitarea presedintelui acestuia. 

� Secretariatul Comitetului director este asigurat de Serviciul evaluare necesitate finantare si 

fonduri europene din cadrul Directiei Schengen. 

� Membrii Comitetului director pot delega atributiile ce le revin in aceasta calitate 

subsecretarilor de stat/secretarului general adjunct, dupa caz. 

� Membrii Comitetului director pot fi consultati si in scris. 
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In Monitorul Oficial nr. 388 din 26 mai 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative 

privind taxele si tarifele nefiscale. 

 

Principalele prevederi 

� In cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale se desfasoara activitati de asistenta 

acordate solicitantilor, la cererea si pe cheltuiala acestora, pentru efectuarea procedurilor 

necesare inregistrarii in registrul comertului a actelor constitutive sau modificatoare. 

� Veniturile din alte surse ale bugetului asigurarilor pentru somaj se constituie, in principal, din 

dobanzi, majorari pentru neplata la termen a contributiilor, restituiri ale creditelor acordate in 

baza legii, sume reprezentand contravaloarea cursurilor de formare profesionala incasata de 

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, penalitati, amenzi si orice alte sume 

incasate potrivit legii la bugetul asigurarilor pentru somaj. 

 Guvernul a adoptat unele masuri in domeniul  

taxelor si tarifelor nefiscale 

MFP a aprobat continutul Declaratiei informative privind  

dividendele cuvenite actionarilor 

In Monitorul Oficial nr. 389 din 27 mai 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 1292/2014 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si 

continutului formularului 106 „Declaratie informativa privind 

dividendele cuvenite actionarilor“. 

Principalele prevederi 

� Declaratia informativa privind dividendele cuvenite actionarilor se completeaza si se depune 

de catre societatile nationale, companiile nationale si societatile la care statul este actionar 

unic, majoritar sau detine controlul, in cazul in care pentru anul de raportare au fost repartizate 

dividende actionarilor, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea 

profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital 

integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea 

nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. 

� Declaratia se depune la organul fiscal competent din cadrul Agentiei Nationale de Administrare 

Fiscala pentru administrarea operatorilor economici prevazuti la pct. 1, anual, pana la data de 

25 a lunii urmatoare aprobarii repartitiei profitului. 

� Declaratia se completeaza cu ajutorul programului de asistenta. 

� Formularul se depune la organul fiscal competent, in format PDF, cu fisier XML atasat, pe 

suport CD, insotit de formatul hartie, semnat si stampilat conform legii, sau se transmite prin 

mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

� In cazul in care operatorii economici corecteaza declaratia depusa initial, declaratia 

rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular, inscriind „X“ in spatiul special prevazut 

in acest scop. 
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ANAF a aprobat Instructiunile de completare a documentului in format 

electronic (e-DA) utilizand aplicatia EMCS-RO-Miscari 

In Monitorul Oficial nr. 390 din 27 mai 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 1136/2014 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Instructiunilor 

de completare a documentului administrativ in format electronic 

(e-DA) utilizand aplicatia EMCS-RO-Miscari de control al miscarilor 

cu produse accizabile in regim suspensiv de accize. 

Principalele prevederi 

� EMCS-RO-Miscari este aplicatia de control al miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv 

de accize, bazata pe transmiterea electronica a datelor, structurate in conformitate cu standardele 

agreate ale mesajelor. Aceste mesaje nu inlocuiesc documentele pe suport hartie si formalitatile 

care se efectueaza potrivit art. 20631 alin. (6)-(8) din Codul fiscal. 

� Neindeplinirea obligatiilor privind emiterea si transmiterea unui e-DA atrage aplicarea masurilor 

legale care se impun, potrivit Codului fiscal. 

� Structura si continutul mesajelor schimbate sunt conforme cu anexa I la Regulamentul EMCS. 

� In miscarea produselor accizabile in regim suspensiv de accize, locul de expediere este un 

antrepozit fiscal sau un BV unde produsele au fost puse in libera circulatie, iar primitorul este un 

operator economic autorizat sa primeasca produse accizabile in regim suspensiv de accize, un 

destinatar scutit in sensul art. 20656 din Codul fiscal sau un loc unde produsele accizabile parasesc 

teritoriul comunitar. 

� Expeditorul este obligat sa trimita e-DA inainte de expedierea produselor. 

Executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale  

institutiilor publice autonome 

In Monitorul Oficial nr. 396 din 29 mai 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 720/2014 al MFP pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor 

publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial 

din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri 

proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor 

externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor 

fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, 

gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de 

organizare si finantare a acestora. 

Principalele prevederi 

� La data de 1 iulie 2014, institutiile publice autonome si institutiile publice finantate integral din 

venituri proprii transfera pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) totalul 

sumelor reprezentand venituri proprii incasate in anul 2014, diminuate cu eventualele depozite 

constituite din veniturile curente ale anului 2014 care nu au ajuns la scadenta la data de 1 iulie 

2014, din conturile de disponibilitati in care au fost incasate sumele respective in contul de 

venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 „Venituri din disponibilitatile 

institutiilor publice, in curs de clarificare“. 
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Autorizarea si functionarea contrapartilor centrale 

In Monitorul Oficial nr. 388 din 26 mai 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 41/2014 a Autoritatii de Supraveghere Financiara, 

Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara privind prelungirea 

termenului prevazut la art. 4 alin. (6) din Regulamentul Autoritatii 

de Supraveghere Financiara nr. 3/2013 pentru autorizarea si 

functionarea contrapartilor centrale. 

Principalele prevederi 

� In cazul solicitarii de autorizare in calitate de contraparti centrale a Casei Romane de 

Compensatie — S.A. si a Casei de Compensare Bucuresti — S.A., termenul prevazut la art. 4 

alin. (6) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 3/2013 pentru 

autorizarea si functionarea contrapartilor centrale, emis in conformitate cu prevederile 

Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 

privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele 

centrale de tranzactii, aprobat prin Hotararea Consiliului Autoritatii de Supraveghere 

Financiara nr. 28/2013, pubicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 552 din 30 

august 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se prelungeste pana la data de 30 

septembrie 2014. 

Cerinte prudentiale pentru institutiile de credit 

In Monitorrul Oficial nr. 392 din 28 mai 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 2/2014 al Bancii Nationale a Romaniei privind unele 

raportari aferente Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 

5/2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit. 

Principalele prevederi 

� Ordinul stabileste formatul si continutul formularelor de raportare aferente: 

• expunerilor fata de partile afiliate institutiei de credit; 

• expunerilor aferente operatiunilor in conditii de favoare deduse din fondurile proprii 

de nivel 1 suplimentar; 

• modificarii potentiale a valorii economice ca urmare a schimbarii nivelurilor ratelor 

dobanzii. 

� Casele centrale ale cooperativelor de credit sunt responsabile de intocmirea si transmiterea 

formularelor de raportare care fac obiectul prezentului ordin si la nivelul retelei cooperatiste de 

credit din care fac parte. 

� In ceea ce priveste raportarea modificarii potentiale a valorii economice ca urmare a 

schimbarii nivelurilor ratelor dobanzii, in contextul aplicarii metodologiei standardizate 

prevazute in anexa nr. 1 la Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2013, institutiile de 

credit transmit: 

• cate un formular IRR STD POZ pentru fiecare moneda care respecta cerintele pct. 1 lit. 

a) teza a 2-a din anexa nr. 1 la Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2013 si 

un formular IRR STD POZ care agrega pozitiile exprimate in celelalte monede; 

• un formular IRR STD VAL aferent calcularii modificarii potentiale a valorii economice ca 

urmare a schimbarii nivelurilor ratelor dobanzii. 
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Acordarea licentei unei persoane juridice care nu presteaza niciun 

serviciu din sfera de reglementare a A.N.R.S.C. 

In Monitorul Oficial nr. 391 din 27 mai 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 425/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxe 

si tarife percepute pentru unele prestari de servicii. 

Principalele prevederi 

� Pentru acordarea licentei unei persoane juridice inregistrate in alt stat membru al Uniunii 

Europene care detine licenta/autorizatie emisa in tara de origine pentru serviciul/activitatea 

similar/similara pentru care solicita licenta, aceasta va depune la registratura A.N.R.S.C. o 

documentatie, care va cuprinde urmatoarele documente, in traducere legalizata la un birou 

notarial din Romania: 

• cerere-tip; 

• copie de pe licenta/autorizatia eliberata de autoritatea competenta din strainatate; 

• copie de pe certificatul de inmatriculare emis de autoritatea din tara de origine; 

• numarul de locuitori deserviti pentru care asigura serviciul/activitatea 

licentiat/licentiata/autorizat/autorizata in tarile comunitare; 

• tabel cu dotarea tehnica de care dispune, cu referire la tipul, capacitatea si vechimea 

utilajelor aflate in proprietate sau inchiriate; 

• memoriu de prezentare, din care sa reiasa cel putin experienta in domeniu in 

gestionarea unor servicii/activitati similare cu cele pentru care se solicita acordarea 

licentei, cu privire la contractele, localitatile, perioada si numarul de persoane 

deservite; 

• scrisoare de bonitate financiara emisa de banca solicitantului cu cel mult 30 de zile 

inainte de data depunerii documentatiei la A.N.R.S.C. 

Au fost aduse modificari Regulamentului ASF privind actiunile suport 

pentru certificate de depozit 

In Monitorul Oficial nr. 393 din 28 mai 2014 a fost publicat 

Regulamentul nr. 8/2014 al Autoritatii de Supraveghere Financiara 

pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 4/2013 

privind actiunile suport pentru certificate de depozit, aprobat prin 

Hotararea Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 

44/2013. 

Principalele prevederi 

� Prezentul regulament stabileste norme aplicabile in toate situatiile in care sunt emise 

certificate de depozit cere urmeaza sa fie admise la tranzactionare intr-un stat membru, avand 

la baza: 

• actiuni emise de o societate cu sediul in Romania, care urmeaza sa fie admise pentru 

prima data la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania ca urmare a unei 

oferte publice initiale de vanzare si care vor fi depozitate la un depozitar central; si/sau 

• drepturi de alocare care urmeaza sa fie admise la tranzactionare pe o piata 

reglementata din Romania si depozitate la un depozitar central si care sunt emise atasat 

actiunilor subscrise in cadrul ofertei publice initiale de vanzare mentionate la lit. a). 

� Emiterea de certificate de depozit se realizeaza cu acordul emitentului actiunilor 

suport/drepturilor de alocare suport, dupa caz. 
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A fost infiintat Comitetul interministerial pentru  

implementarea prioritatilor 

In Monitorul Oficial nr. 398 din 29 mai 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 207/2014 a Prim-Ministrului privind infiintarea 

Comitetului interministerial pentru implementarea prioritatilor ca 

parte a Sistemului de implementare a prioritatilor. 

Principalele prevederi 

� Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii se infiinteaza Comitetul interministerial 

pentru implementarea prioritatilor, denumit in continuare Comitetul. 

� Scopul Comitetului este de a sprijini activitatea Unitatii de implementare a prioritatilor 

(Delivery Unit — DU), infiintata in cadrul Cancelariei Primului-Ministru, ca parte a unui sistem 

de implementare a prioritatilor, in baza unui proiect finantat din fonduri europene care vizeaza 

obtinerea de rezultate de politici publice intr-un numar restrans de sectoare prioritare, 

respectiv energie, achizitii publice, locuri de munca, taxe si impozite, precum si dezvoltarea pe 

domeniile prioritare stabilite a unui mecanism de interventie rapida la nivelul intregului 

Guvern, prin transfer de expertiza facilitat de Banca Mondiala, ce va permite implementarea cu 

celeritate a obiectivelor majore stabilite. 

� Comitetul este condus de seful Unitatii de implementare a prioritatilor, secretar de stat din 

cadrul Cancelariei Primului-Ministru, care are calitatea de presedinte. 

� Comitetul este alcatuit din cate un reprezentant la nivel de secretar de stat sau conducator de 

institutie/autoritate publica din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Fondurilor 

Europene, Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, 

Ministerului pentru Societatea Informationala, Departamentului pentru Energie, Autoritatii 

Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice. 

� In termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei decizii, conducatorii entitatilor 

prevazute anterior desemneaza, prin ordin, reprezentantii in cadrul Comitetului. 

Legea privind functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune  

a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 398 din 29 mai 2014 a fost publicata Legea 

nr. 71/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 41/1994 

privind organizarea si functionarea Societatii Romane de 

Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune. 

Principalele prevederi 

� Finantarea necesara producerii si difuzarii emisiunilor radiofonice si de televiziune adresate 

strainatatii, inclusiv prin intermediul persoanelor juridice infiintate sau in cadrul carora 

Societatea Romana de Radiodifuziune, respectiv Societatea Romana de Televiziune, detin 

calitatea de asociat/actionar, precum si pentru dezvoltarea acestei activitati se asigura din 

fondurile alocate de la bugetul de stat, prin intermediul bugetelor celor doua institutii. 

� In vederea extinderii/dezvoltarii activitatii specifice, in tara sau in strainatate, Societatea 

Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune pot infiinta, cu avizul 

consultativ al comisiilor parlamentare pentru cultura ale Senatului si Camerei Deputatilor, 

persoane juridice de drept privat, cu sau fara scop lucrativ, pot dobandi calitatea de asociat in 

cadrul unor asemenea entitati sau, dupa caz, pot achizitiona actiunile/partile sociale ale unei 

societati comerciale existente, in conditiile legii. 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

- in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 
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In Monitorul Oficial nr. 395 din 28 mai 2014 a fost publicat Tabloul 

National al Arhitectilor/2014. 

Principalele prevederi 

� Tabloul National al Arhitectilor cuprinde arhitectii si conductorii arhitecti inscrisi in Ordinul 

Arhitectilor din Romania (OAR) pana la data de 1 aprilie 2014. 

� Tabloul National al Arhitectilor se utilizeaza de catre filialele teritoriale ale Ordinului 

Arhitectilor din Romania in administrarea dreptului de semnatura si de catre autoritatile 

administratiei publice pentru promovarea si autorizarea lucrarilor de constructii. 

� Tabloul teritorial al arhitectilor este evidenta gestionata de catre filialele teritoriale ale OAR. 

Lista filialelor este inclusa in anexa I. 

� Conform art. 36 din Legea nr. 184/2001, inregistrarea intr-un tablou teritorial al arhitectilor 

permite exercitarea profesiei in toata tara. 

A fost publicat Tabloul National al Arhitectilor pentru anul 2014 

Au fost aduse modificari Regulamentului intern al Comisiei de 

disciplina privind profesia de contabil 

In Monitorul Oficial nr. 389 din 27 mai 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 14/2014 a Consiliului pentru Supravegherea in Interes 

Public a Profesiei Contabile privind adoptarea modificarilor 

Regulamentului intern al Comisiei de disciplina a Consiliului pentru 

Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile, adoptat prin 

Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea in 

Interes Public a Profesiei Contabile nr. 53/2014. 

Principalele prevederi 

� Sesizarea Comisiei de disciplina poate fi facuta de orice persoana interesata, inclusiv de 

autoritati publice, si poate fi indreptata impotriva membrilor organelor de conducere ale 

CECCAR, ale filialelor acestuia sau ai Comisiei superioare de disciplina a CECCAR, precum si 

impotriva membrilor Consiliului CAFR sau a altor membri alesi in structurile de conducere ale 

CAFR, dupa caz. 

� Convocarea persoanelor care urmeaza sa fie ascultate in calitate de parte sau de martor se 

face de catre secretariatul Comisiei de disciplina. Daca comunicarea citatiei, precum si a 

actelor de procedura se face personal, prin secretariatul Comisiei de disciplina, iar persoana 

citata refuza sa primeasca citatia sau sa semneze dovada de primire, se incheie un proces-

verbal. 

� Citatia pentru ascultarea persoanei a carei fapta face obiectul sesizarii se comunica impreuna 

cu o copie a sesizarii, insotita de copii ale inscrisurilor depuse de catre autorul sesizarii, daca 

este cazul. Dupa primirea citatiei, a sesizarii indreptate impotriva sa si a inscrisurilor depuse de 

autorul sesizarii, persoana a carei fapta face obiectul sesizarii poate sa formuleze o 

intampinare, in termen de 10 zile de la comunicarea sesizarii. 

� La individualizarea sanctiunii disciplinare aplicabile, Comisia de disciplina tine seama de: 

• cauzele care au determinat savarsirea abaterii disciplinare; 

• imprejurarile in care aceasta a fost savarsita; 

• savarsirea cu vinovatie a abaterii disciplinare; 

• gravitatea si consecintele abaterii disciplinare; 

• conduita persoanei. 
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In Monitorul Oficial nr. 395 din 28 mai 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 18/2014 a Consiliului pentru Supravegherea in Interes 

Public a Profesiei Contabile privind aprobarea Regulamentului de 

organizare si functionare a Consiliului pentru Supravegherea in 

Interes Public a Profesiei Contabile. 

Principalele prevederi 

� Consiliul pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile functioneaza si isi 

desfasoara activitatea in temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale 

consolidate si supravegherea in interes public a profesiei contabile, aprobata cu modificari 

prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare(O.U.G. nr. 90/2008). 

� Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului pentru Supravegherea in Interes 

Public a Profesiei Contabile este aprobat de Consiliul superior al Consiliului pentru 

Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile, denumit in continuare Consiliul 

superior, in temeiul prevederilor art. 69 lit. e) dinO.U.G. nr. 90/2008. 

� Potrivit prevederilor art. 57 alin. (2) din O.U.G. nr. 90/2008, Regulamentul de organizare si 

functionare a Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile se 

modifica si se completeaza prin hotarare a Consiliului superior. 

 

Regulamentul de organizare a Consiliului pentru Supravegherea in 

Interes Public a Profesiei Contabile a fost aprobat 

Supravegherea activitatii Camerei Auditorilor Financiari din Romania 

In Monitorul Oficial nr. 389 din 27 mai 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 19/2014 a Consiliului pentru Supravegherea in Interes 

Public a Profesiei Contabile pentru aprobarea Procedurii privind 

supravegherea activitatii Camerei Auditorilor Financiari din 

Romania de asigurare a calitatii activitatii de audit statutar. 

Principalele prevederi 

� In cadrul sistemului national de supraveghere in interes public a activitatii de audit statutar, 

Consiliul pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC) este principala 

structura operationala si reprezinta totodata autoritatea competenta cu atributii in domeniul 

supravegherii activitatii de asigurare a calitatii efectuate de catre Camera Auditorilor 

Financiari din Romania (CAFR), conform prevederilor art. 31 alin. (4), art. 39 lit. d) si art. 61 lit. 

a) si l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor 

financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si supravegherea in interes 

public a profesiei contabile, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si 

completarile ulterioare (OUG 90/2008). 

� Supravegherea publica a activitatii CAFR de derulare a sistemului de control al calitatii 

activitatii de audit statutar, inclusiv de efectuare a revizuirilor pentru asigurarea calitatii, se 

realizeaza prin Departamentul monitorizare si investigatii (DMI) in baza legislatiei care 

guverneaza activitatea de audit statutar si a reglementarilor proprii emise in acest scop, care 

includ si prezenta procedura. 

� Obiectul supravegherii prezentei proceduri il constituie activitatea CAFR de derulare a 

sistemului de control al calitatii activitatii de audit statutar si de efectuare a revizuirilor 

pentru asigurarea calitatii, avand in principal scopul de a creste calitatea serviciilor de audit 

furnizate de catre auditorii statutari inspectati (persoane fizice si juridice). 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  
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Principalele prevederi 

� In cazul in care titularul dreptului de preemptiune inregistreaza la primarie acceptarea 

ofertei de vanzare prin intermediul unui imputernicit, acesta din urma completeaza 

acceptarea ofertei de vanzare cu datele de identificare ale titularului dreptului de 

preemptiune si prezinta documentele doveditoare a calitatii de imputernicit. 

� Vanzatorul alege preemptorul potential cumparator in conformitate cu procedurile 

prevazute la art. 7 din lege si comunica primariei numele acestuia. 

� Primaria transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, dupa caz, datele de 

identificare ale preemptorului potential cumparator ales de catre vanzator, impreuna cu 

documentele prevazute la art. 6din prezenta anexa. 

� In cazul in care niciun preemptor nu isi manifesta intentia de cumparare, in termenul legal, 

vanzarea este libera. In aceasta situatie, primaria elibereaza vanzatorului o adeverinta insotita 

de o copie certificata de conformitate cu originalul a ofertei de vanzare, urmand ca acesta sa 

aleaga un cumparator cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (7) din lege. 

� In situatia prevazuta anterior, daca in oferta nu este prevazuta nicio conditie, terenul se 

poate vinde in orice conditii, cu exceptia diminuarii pretului. 

� Nu reprezinta conditii mai avantajoase de vanzare, in sensul art. 7 alin. (7) din lege, situatia in 

care suprafata rezultata din masuratorile cadastrale, inscrisa in cartea funciara conform Legii 

nr. 7/1996,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este diferita de cea 

mentionata in actele de proprietate. 

� Structura centrala cu atributii in domeniu, respectiv structurile teritoriale asigura publicarea 

ofertelor de vanzare a terenurilor pe site-ul institutiei centrale, respectiv ale structurilor 

teritoriale. 

� Pe baza documentatiei depuse de catre vanzator, precum si a celei transmise de primarii cu 

privire la exercitarea dreptului de preemptiune, structura centrala, respectiv structurile 

teritoriale exercita controlul asupra modului de aplicare a procedurilor privind parcurgerea 

corecta a etapelor de exercitare a dreptului de preemptiune de catre vanzator si preemptorii 

potentiali cumparatori, in conformitate cu prevederile art. 7din lege. 

� Ca urmare a verificarilor, structura centrala, respectiv structurile teritoriale emit avizul 

final/avizul negativ, care se transmite vanzatorului prin posta, cu confirmare de primire, sau, 

la solicitarea acestuia, se inmaneaza vanzatorului sau persoanei imputernicite in acest sens. 

� Avizul final/Avizul negativ intocmit de catre structura centrala se comunica structurilor 

teritoriale in vederea transmiterii catre vanzator prin posta cu confirmare de primire sau, la 

solicitarea acestuia, se inmaneaza vanzatorului sau persoanei imputernicite in acest sens. 

� Avizul final este valabil 6 luni de la data comunicarii catre vanzator. Avizul este valabil si 

ulterior implinirii acestui termen, daca partile au incheiat in perioada sa de valabilitate un 

antecontract sau un pact de optiune care are ca obiect terenul agricol extravilan pentru care a 

fost emis.  

Au fost adoptate unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii 

terenurilor agricole situate in extravilan 

In Monitorul Oficial nr. 401 din 30 mai 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 719/740/57/2333/2014 al MADR, MDRAP, MApN si al 

ministrului Culturii privind aprobarea normelor metodologice 

pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele 

masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole 

situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind 

privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare 

terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie 

agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului. 
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Titularul si obiectul sesizarii 

� Prin Incheierea din 24 februarie 2014, pronuntata in Dosarul nr. 4.638/257/2012, in baza art. 

475 din Codul de procedura penala, Curtea de Apel Alba Iulia – Sectia penala si pentru cauze 

cu minori a dispus sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind pronuntarea unei 

hotarari prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizand interpretarea 

si aplicarea dispozitiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal,in sensul de a se stabili rezultatul 

alcoolemiei cu relevanta penala in ipoteza unei duble prelevari de mostre biologice. 

Opinia instantelor judecatoresti 

� Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a II-a penala si-a exprimat opinia in sensul ca „la stabilirea 

intrunirii elementelor constitutive ale infractiunii trebuie avuta in vedere valoarea alcoolemiei 

rezultata din prima prelevare de mostre biologice, aceasta fiind cea mai apropiata de 

momentul conducerii autovehiculului si deci a savarsirii infractiunii“, neidentificand practica 

judiciara relevanta. 

� Judecatoriile Sector 1, 4 si 5 Bucuresti au aratat ca „stabilirea caracterului infractional in 

functie de rezultatul primei prelevari corespunde cel mai bine valorilor sociale ocrotite. Astfel, 

daca rezultatul primei prelevari este mai mare decat al celei de-a doua, atunci imbibatia 

alcoolica din momentul savarsirii faptei era mai mare decat cele existente la momentul celor 

doua prelevari, ceea ce dovedeste gradul de pericol social superior. 

� Tribunalul Bucuresti, Tribunalul Ialomita, Tribunalul Teleorman si Tribunalul Ilfov au considerat 

ca pentru stabilirea rezultatului alcoolemiei cu relevanta penala in ipoteza unei duble prelevari 

se ia in considerare prima prelevare a mostrelor biologice pentru ca aceasta indica concentratia 

de alcool pur in sange, fiind cea mai apropiata de momentul depistarii suspectului. 

Opinia specialistilor consultati - Punctul de vedere al Institutului National de Medicina Legala 

„Mina Minovici“ 

� In opinia trimisa Inaltei Curti se arata ca valoarea probatorie pentru existenta intoxicatiei etilice 

este data de valoarea alcoolemiei din prima proba de sange prelevata. 

� Punctul de vedere al Directiei legislatie, studii, documentare si informatica juridica din cadrul 

Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 336 alin. 

(1) din Codul penal, in ipoteza unei duble prelevari de mostre biologice, este in sensul ca 

momentul primei prelevari a mostrelor biologice prezinta relevanta pentru retinerea 

infractiunii de „conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante“. 

� ICCJ a decis admiterea sesizarii formulate de catre Curtea de Apel Alba Iulia, Sectia penala si 

pentru cauze cu minori in Dosarul nr. 4.638/257/2012 prin care se solicita pronuntarea unei 

hotarari prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizand interpretarea si 

aplicarea dispozitiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal, in sensul de a se stabili rezultatul 

alcoolemiei cu relevanta penala in ipoteza unei duble prelevari de mostre biologice. 

� In aplicarea art. 336 alin. (1) din Codul penal, in ipoteza unei duble prelevari de mostre 

biologice, rezultatul alcoolemiei cu relevanta penala este cel dat de prima prelevare. 

ICCJ: Stabilirea rezultatului alcoolemiei cu relevanta penala in ipoteza 

unei duble prelevari de mostre biologice 

In Monitorul Oficial nr. 392 din 28 mai 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 3 din 12 mai 2014 a ICCJ - Completul pentru Dezlegarea 

Unor Chestiuni de Drept in Materie Penala vizand interpretarea si 

aplicarea dispozitiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal, in sensul de 

a se stabili rezultatul alcoolemiei cu relevanta penala in ipoteza 

unei duble prelevari de mostre biologice. 
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Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 151 din 19 mai 2014 a fost publicata ultima publicatie CJUE.  
 

 

Jurisprudenta europeana 
 

 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

UE a stabilit procedura si conditiile de restituire a obiectelor culturale care au parasit ilegal un stat membru 

 

In Jurnalul Oficial nr. L159 din 28 mai 2014 a fost publicata Directiva 2014/60/UE privind restituirea obiectelor 

culturale care au parasit ilegal teritoriul unui stat membru si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012. 
 

Directiva se aplica restituirii obiectelor culturale clasificate sau definite de un stat membru ca numarandu-se 

printre bunurile de patrimoniu national, care au parasit ilegal teritoriul respectivului stat membru. Pana la 18 

decembrie 2015, statele membre pun in aplicare actele cu putere de lege si actele administrative necesare 

pentru a se conforma. 

 

Cerere de propuneri pentru formarea judecatorilor nationali in domeniul dreptului concurentei UE 

 

In Jurnalul Oficial nr. C160 din 27 mai 2014 a fost publicat un anunt privind formarea judecatorilor nationali in 

domeniul dreptului concurentei UE şi al cooperarii judiciare intre judecatorii nationali (2014/C 160/10). 
 

O noua cerere de propuneri privind formarea judecatorilor nationali in domeniul dreptului concurentei UE şi al 

cooperarii judiciare intre judecatorii nationali a fost publicata la adresa: http://ec.europa.eu/competition/ 

calls/proposals_open.html. Termenul-limita pentru primirea candidaturilor: 29 august 2014. 

 

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.  

 

Autoritatea Europeana pentru Protectia Datelor > post vacant de sef al Autoritatii si de adjunct al 

sefului Autoritatii. Anunturile au fost publicate in JOUE C 163A din 28 mai 2014. 
 

Inscriere: Candidaturile trebuie trimise prin e-mail: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/ 

seniormanagementvacancies/, urmand instructiunile mentionate acolo cu privire la diferitele etape ale 

procedurii. 
 

Candidatii care doresc sa-si depuna candidatura pentru ambele functii (sef al autoritatii si adjunctul 

acestuia) vor trebui sa depuna doua dosare de candidatura separate. 

Pentru mai multe informatii si/sau intampinarea de probleme tehnice, candidatii trebuie sa trimita un 

e-mail la urmatoarea adresa: HR-A2-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.  

 

Termen-limita: Data-limita de inscriere este 25 iunie 2014. Inscrierea online nu va mai fi posibila dupa 

ora 12.00 (dupa-amiaza), ora Bruxelles-ului. 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 
 

 
Procedura de autorizare a agentului de munca 

temporara ar putea fi modificata 
 

Ministerului Muncii a publicat in data de 26 mai un proiect de Hotarare 

pentru modificarea si completarea H.G. nr. 1256/2011 privind conditiile de 

functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de munca 

temporara. 

Conform notei de fundamentare, proiectul are in vedere: 1. Aspecte privind indeplinirea conditiilor 

cumulative, documente necesare si termene de evaluare si de eliberare a autorizatiilor de functionare 

si 2. Dispozitiile care privesc organizarea si functionarea agentilor de munca temporara si obligatiile 

care revin utilizatorilor. 

 

Prin dispozitii tranzitorii se stabileste ca cererile de autorizare, precum si cele de prelungire a 

autorizatiilor, depuse la agentiile teritoriale competente sau aflate in procedura de evaluare la nivelul 

ministerului, in baza H.G. nr. 1256/2011, la data intrarii in vigoare a hotararii se solutioneaza in 

conformitate cu dispozitiile acesteia. 

 

De asemenea, agentii de munca temporara care isi desfasoara activitatea in baza autorizatiilor de 

functionare pe perioada nelimitata obtinute in baza dispozitiilor H.G. nr. 938/2004, precum si agentii 

de munca temporara care isi desfasoara activitatea in baza autorizatiilor de functionare obtinute 

conform dispozitiilor H.G. nr. 1256/2011, au obligatia de a depune cereri de autorizare in conditiile 

prevazute de prezenta hotarare la agentiile teritoriale competente in vederea obtinerii unei noi 

autorizatii de functionare, in termen de 2 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.  

 

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

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

Legea privind protectia informatiilor clasificate va fi actualizata 

pentru cuprinderea noilor tehnologii 

Ministerul Apararii Nationale a publicat in data de 28 mai un proiect de Lege 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2002 privind protectia 

informatiilor clasificate. 

Conform expunerii de motive, o serie de prevederi trebuie modificate pentru a corespunde modernizarii 

si evolutiei tehnologiilor si adaptarii la noile caracteristici si posibilitati tehnice. 

 

Prevederile Legea nr. 182/2002 nu reglementeaza activitatea de aerofotografiere realizata cu 

echipamente digitale moderne si sunt neacoperitoare pentru procedeele tehnologice actuale de 

obtinere a imaginilor aeriene. Prin prezentul act normativ, elementul de declansare a procesului de 

clasificare si aplicare a masurilor protective corespunzatoare il reprezinta rezolutia, determinata de 

dimensiunea pixelului masurata la teren. 

 

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

adresa: dlaj@mapn.ro, in 10 zile de la publicare. 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

- in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 
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Industria nationala de aparare va fi organizata 

pe domenii de activitate strategice 

 

 

 

 
Ministerului Economiei a publicat in data de 30 mai un proiect de lege privind 

industria nationala de aparare si securitate. 

Conform expunerii de motive, noul cadru de reglementare vizeaza: organizarea sectorului pe domenii 

de activitate strategice, restructurarea si regruparea de capacitati, stimularea investitiilor, cresterea 

competitivitatii si diversificarea produselor si serviciilor, cooperare stransa cu institutiile din cadrul 

SNAOPSN pentru satisfacerea cererilor de inzestrare, participarea industriei nationale de aparare si 

securitate la activitatile industriei europene de aparare, promovarea exportului. 

 

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

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

Decrete semnate in perioada 24-30 mai 
 

Decrete semnate 

 

• Decretul pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului 

privind protectia mediului marin al Marii Negre impotriva poluarii provenite 

din surse si activitati de pe uscat semnat la Sofia la 17 aprilie 2009; 

 • Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Scrisorii de intentie semnata de 

autoritatile romane la Bucuresti la 5 martie 2014, aprobata prin Decizia Consiliului Directorilor 

Executivi al Fondului Monetar International din 26 martie 2014; 

• Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului nr. 15 la Conventia privind 

apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, incheiata la Roma la 4 noiembrie 1950, 

incheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 si semnat de Romania la 24 iunie 2013; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 41/1994 privind 

organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune; 

• Decretul privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind turismul durabil adoptat 

la Bratislava la 27 mai 2011 si semnat de Romania la Bratislava la 27 mai 2011l a Conventia-cadru 

privind protectia si dezvoltarea durabila a Carpatilor adoptata la Kiev la 22 mai 2003. 
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