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

un specialist. 

Intreaga echipa desfasoara o munca sustinuta pentru a 

publica in timp util noutatile legislative. Orice propuneri sau 
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In Monitorul Oficial nr. 405 din 2 iunie 2014 a fost publicata Decizia nr. 

1/2014 a CNPP privind comisionul si tariful care se percep de catre Casa 

Nationala de Pensii Publice si de catre casele teritoriale de pensii la 

efectuarea unor operatiuni care nu sunt legate de stabilirea si de plata 

pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale din sistemul public de 

pensii. 

Principalele prevederi 

� Pentru retinerile din pensii, efectuate de catre casele teritoriale de pensii in calitate de 

tert poprit, se percepe un comision de 3% aplicat asupra sumei lunare ce face obiectul 

retinerii. 

� Comisionul se percepe si se incaseaza de la pensionar, prin retinere din pensie. 

� Retinerea lunara totala, inclusiv comisionul, se face cu respectarea dispozitiilor art. 728 

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

completarile ulterioare. 

Tarifele percepute de Casa Nationala de Pensii Publice 

la efectuarea unor operatiuni 

Ministerul Sanatatii a aprobat procedurile de informare pentru 

schimbul de organe destinate transplantului intre statele UE 

In Monitorul Oficial nr. 416 din 4 iunie 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 613/2014 al ministrului Sanatatii pentru aprobarea 

procedurilor de informare in vederea realizarii schimbului de 

organe umane destinate transplantului intre Romania si celelalte 

state membre ale Uniunii Europene. 

Principalele prevederi 
� Agentia Nationala de Transplant transmite autoritatilor competente sau organismelor dele-

gate din statele membre de destinatie potentiale, in cel mai scurt timp, inainte de efectua-

rea schimbului transfrontalier de organe umane, informatii, dar fara a fi limitate, privind: 

• unitatea sanitara unde are loc prelevarea de organ/organe; 

• tipul de donator, data nasterii sau varsta estimata, sexul, greutatea, inaltimea; 

• grupa sanguina si Rh; 

• data si cauza decesului; 

• date privind boli transmisibile, consumul de droguri de gradul 4 (in antecedente sau 

in prezent), neoplazia maligna (in antecedente sau in prezent), precum si date 

privind istoricul medical al donatorului, care pot influenta prelevarea si transplantul 

de organ; 

• date fizice si clinice rezultate in urma examenului clinic, care sunt necesare pentru 

evaluarea si mentinerea starii fiziologice a donatorului potential, precum si orice alte 

elemente din istoricul medical al donatorului, si care ar putea afecta 

compatibilitatea organelor destinate transplantului sau ar implica riscul de 

transmitere de boli; 

• date de laborator; 

• examinari de imagistica medicala. 
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 OUG privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale 

a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 407 din 2 iunie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 29/2014 pentru modificarea si completarea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind 

gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenta. 

Principalele prevederi 
� La propunerea Ministerului Fondurilor Europene, prin hotarari ale Guvernului se pot stabili 

masuri specifice de reglementare de natura procedurala sau financiar-bugetara, in scopul 

accelerarii absorbtiei instrumentelor structurale. 

� In bugetul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice se cuprind integral sumele 

necesare finantarii valorii totale a proiectelor proprii, precum si sumele necesare finantarii 

valorii totale a proiectelor ai caror beneficiari sunt Administratia Nationala «Apele Romane» 

si Administratia Nationala de Meteorologie. 

� Pe tot parcursul exercitiului bugetar, soldul sumelor alocate din venituri din privatizare 

ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, prin intermediul 

Autoritatii de certificare si plata, determinat ca diferenta intre totalul sumelor alocate si 

totalul sumelor restituite Ministerului Finantelor Publice, nu poate depasi plafonul maxim 

de 4 miliarde lei sau echivalent. 

Normele metodologice de aplicare a OUG rivind gestionarea financiara 

a instrumentelor structurale au suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 407 din 2 iunie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 452/2014 pentru modificarea si completarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2009 privind 

gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin H.G. nr. 

218/2012. 

Principalele prevederi 

� Pentru angajarea ulterioara a sumelor rezultate din creantele bugetare, din reducerile 

procentuale, din rezilierea contractelor de finantare si din economii, autoritatile de 

management vor stabili valoarea acestora si vor reconsidera sumele aferente procentelor 

de finantare pe surse, asa cum au fost stabilite prin contractul/decizia/ordinul de finantare, 

in vederea incheierii unor noi contracte de finantare, in conformitate cu regulile stabilite 

prin Ghidul solicitantului sau, in lipsa acestuia, in ordinea prioritatilor ce urmeaza a fi 

aprobata prin ordin al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de 

management, cu consultarea Ministerului Fondurilor Europene. 

� Valoarea prefinantarii recuperate se deduce din cota-parte aferenta instrumentelor 

structurale. 

� In cazul in care suma aferenta instrumentelor structurale este insuficienta pentru 

recuperarea in totalitate a prefinantarii, diferenta ramasa de recuperat va fi dedusa din 

valoarea aferenta cofinantarii asigurate de la bugetul de stat si, respectiv, din valoarea taxei 

pe valoarea adaugata de restituit, cu obligatia reintregirii ulterioare a contului de disponibil 

din care a fost acordata prefinantarea. 
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 MFP a aprobat Procedura de aplicare efectiva a masurilor asiguratorii 

prevazute de Codul de procedura fiscala 

In Monitorul Oficial nr. 412 din 3 iunie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1296/2014 al MFP si al ANAF privind modificarea si 

completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 2.605/2010 pentru 

aprobarea Procedurii de aplicare efectiva a masurilor asiguratorii 

prevazute de O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. 

Principalele prevederi 

� Organul de control va transmite in aceeasi zi sau cel tarziu in ziua urmatoare proiectul 

«Referatului justificativ al masurilor asiguratorii», precum si proiectul «Deciziei de 

instituire a masurilor asiguratorii», in vederea aprobarii conducatorului organului fiscal 

respectiv, directorului general in cazul Directiei generale de administrare a marilor 

contribuabili, sefului de administratie in cazul administratiilor judetene ale finantelor 

publice, sefilor de administratie in cazul administratiilor sectoarelor 1-6 ale finantelor 

publice si Administratiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Directiei Generale 

Regionale a Finantelor Publice Bucuresti. 

� Aprobarea sau respingerea proiectului «Referatului justificativ al masurilor asiguratorii» si 

a proiectului «Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii» se va realiza de catre 

conducatorul organului fiscal prevazut la subpct. 5.1.5 in termen de cel mult doua zile de la 

primirea acestora. Respingerea sau aprobarea se comunica in scris organului de control in 

cazul aprobarii, un exemplar al referatului justificativ al masurilor asiguratorii si un exemplar 

al deciziei de instituire a masurilor asiguratorii se vor comunica organului de control. 

� Aprobarea sau respingerea proiectului «Referatului justificativ al masurilor asiguratorii» si 

a proiectului «Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii» se va realiza de catre 

conducatorul organului fiscal in termen de cel mult doua zile de la primirea acestora. 

� «Decizia de instituire a masurilor asiguratorii» va fi comunicata contribuabilului de catre 

organul de executare odata cu «Adresa de infiintare a popririi asiguratorii asupra 

disponibilitatilor banesti»/«Adresa de infiintare a popririi asiguratorii asupra sumelor 

datorate debitorului de catre terti» si/sau «Procesul-verbal de sechestru asigurator pentru 

bunuri mobile»/«Procesul-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri imobile», dupa caz, 

dispozitiile art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, aplicandu-se in mod corespunzator. 

� «Referatul justificativ al masurilor asiguratorii» se intocmeste in doua exemplare de catre 

organul de control, va fi propus spre avizare de seful de serviciu de specialitate si va fi avizat 

de coordonatorul acestuia. 

� «Decizia de instituire a masurilor asiguratorii» se intocmeste in 3 exemplare de catre 

organul de control si va fi semnata de seful de serviciu de specialitate si de coordonatorul 

organului de control. 

� «Referatul justificativ de ridicare a masurilor asiguratorii» se intocmeste in doua 

exemplare de catre organul de control/organul de executare, dupa caz, si sta la baza 

emiterii «Deciziei de ridicare a masurilor asiguratorii».  

� Acesta va fi propus spre avizare de seful de serviciu de specialitate, va fi avizat de 

coordonatorul acestuia, dupa caz, si aprobat de catre conducatorul organului fiscal. 

� «Decizia de ridicare a masurilor asiguratorii» se intocmeste in 3 exemplare de catre 

organul de control/organul de executare, dupa caz, va fi propusa spre avizare de seful de 

serviciu de specialitate, va fi avizata de coordonatorul acestuia, dupa caz, si aprobata de 

catre conducatorul organului fiscal. 
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  Guvernul a adus modificari Programului national de dezvoltare locala 

In Monitorul Oficial nr. 415 din 4 iunie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 30/2014 privind modificarea si completarea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru 

aprobarea Programului national de dezvoltare locala. 

Principalele prevederi 

� Beneficiarii programului sunt unitatile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritatile 

administratiei publice locale, respectiv comunele, municipiile si orasele, inclusiv pentru satele 

componente ale acestora, judetele, precum si unitatile administrativ-teritoriale membre ale 

asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, constituite in conditiile legii, pentru investitiile 

realizate prin asociatiile de dezvoltare intercomunitara. 

Guvernanta corporativa a intreprinderilor publice 

In Monitorul Oficial nr. 417 din 5 iunie 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 729/2014 al MFP pentru modificarea si completarea Ordinului 

nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor 

indicatori economico-financiari de catre operatorii economici cu 

capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect 

de autoritatile publice centrale ori locale, precum si a procedurii de 

transmitere a datelor in vederea intocmirii Raportului anual 

conform art. 58 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 

corporativa a intreprinderilor publice. 

Principalele prevederi 
� Prevederile prezentului ordin se aplica operatorilor economici care sunt organizati si 

functioneaza in baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca 

regii autonome si societati comerciale, cu modificarile ulterioare, a Legii societatilor nr. 

31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si fondurilor de 

garantare care primesc finantari de la bugetul de stat, pana la radierea din registrul 

comertului, dupa cum urmeaza: 

• regiilor autonome infiintate de stat si societatilor/companiilor nationale, 

societatilor comerciale la care ponderea cumulata a capitalului detinut de stat este 

de peste 50% inclusiv; 

• regiilor autonome infiintate de unitatile administrativ-teritoriale si societatilor 

comerciale la care ponderea cumulata a capitalului detinut de stat si/sau de una sau 

mai multe unitati administrativ-teritoriale este de peste 50% inclusiv; 

• regiilor autonome si societatilor comerciale la care persoanele juridice mentionate 

la pct. 1 si 2 sau institutiile publice centrale si/sau locale sunt actionari unici sau 

detin direct ori indirect o participatie majoritara, dupa caz; 

• institutelor nationale de cercetare-dezvoltare organizate potrivit Ordonantei 

Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, 

aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si 

completarile ulterioare, altele decat cele care functioneaza ca institutii publice; 

• fondurilor de garantare care primesc finantari de la bugetul de stat. 
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In Monitorul Oficial nr. 419 din 5 iunie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 463/2014 privind alocarea temporara, pentru luna iunie a 

anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor 

principali de credite cu rol de autoritate de management. 

 

Principalele prevederi 

� In scopul asigurarii necesarului de finantare al autoritatilor de management pentru programele 

operationale finantate din instrumente structurale in cadrul obiectivului convergenta – 

Programul operational sectorial Mediu (POS M), Programul operational sectorial Cresterea 

competitivitatii economice (POS CCE), Programul operational regional (POR), Programul 

operational Dezvoltarea capacitatii administrative (PO DCA), denumite in continuare programe 

operationale, aferent lunii iunie a anului 2014, in vederea efectuarii platilor pentru rambursarea 

cheltuielilor eligibile catre beneficiari si pentru plata cheltuielilor eligibile rambursabile din 

cererile de plata aferente instrumentelor structurale, se aproba alocarea temporara din venituri 

din privatizare de catre Ministerul Finantelor Publice a sumei de 607.320,71 mii lei, in echivalent 

euro, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

� Sumele alocate autoritatilor de management din venituri din privatizare, si utilizate, vor fi 

rambursate Ministerului Finantelor Publice in euro, din sumele restituite cu aceasta destinatie de 

catre Comisia Europeana, pana la data de 30 septembrie 2014. 

 Alocarea temporara a unor sume din venituri din privatizare 

ordonatorilor principali de credite 

Proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice 

care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila 

In Monitorul Oficial nr. 422 din 6 iunie 2014 a fost publicata O.U.G. 

32/2014 pentru modificarea si completarea anexei la O.U.G. 

198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de 

intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare 

a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta 

financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene. 

Principalele prevederi 

� Prezentele norme stabilesc principiile, cadrul general si procedurile privind constituirea, 

alimentarea si utilizarea fondurilor necesare pentru intretinerea, inlocuirea si dezvoltarea 

investitiilor realizate prin proiecte care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din 

partea Uniunii Europene pentru dezvoltarea infrastructurii serviciilor publice, precum si pentru 

asigurarea fondurilor necesare pentru plata serviciului datoriei publice/datoriei aferente 

imprumuturilor destinate cofinantarii acestor proiecte. 

� In cazul in care sursele datorate nu sunt suficiente pentru a acoperi serviciul datoriei 

publice/datoriei constand in rate de capital, dobanzi, comisioane si alte costuri aferente 

imprumutului datorat pentru urmatorul an al fiecarui exercitiu financiar, operatorul contribuie 

la Fondul IID, pana la concurenta sumei necesare acoperirii serviciului datoriei 

publice/datoriei pe baza situatiilor sale financiare anuale, cu sume repartizate din profitul net la 

fondul de rezerva. 
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Unele masuri pentru stabilirea drepturilor salariale 

ale prefectilor si subprefectilor 

In Monitorul Oficial nr. 423 din 6 iunie 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 84/2014 al ministrului Afacerilor Interne privind unele masuri 

pentru stabilirea drepturilor salariale ale prefectilor si 

subprefectilor. 

Principalele prevederi 

� Drepturile salariale ale persoanelor care ocupa, in conditiile legii, functia publica de prefect sau 

subprefect se stabilesc prin act administrativ emis de ministrul afacerilor interne. 

� Actul administrativ se emite in maximum 15 zile de la data ocuparii, in conditiile legii, a functiei 

publice de prefect sau subprefect. 

� Proiectele actelor administrative se elaboreaza de catre Directia generala management resurse 

umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pe baza documentelor comunicate de catre 

institutiile prefectului si, dupa caz, solicitate de catre structurile de specialitate din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne. 

Regulamentul privind desfasurarea concursului de admitere 

la Scoala Nationala de Grefieri a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 418 din 5 iunie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 546/2014 a Plenului Consiliului Superior sl 

Magistraturii pentru modificarea si completarea Regulamentului 

privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la 

Scoala Nationala de Grefieri, aprobat prin Hotararea Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007. 

Principalele prevederi 

� Comisia de organizare a concursului se compune din: 

• presedinte: secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii, secretarul general 

adjunct, directorul sau directorul adjunct al Directiei resurse umane si organizare; 

• vicepresedinte: directorul sau directorii adjuncti ai Scolii Nationale de Grefieri, directorul 

sau directorul adjunct al Directiei resurse umane si organizare; 

• membri: directori, sefi de serviciu, judecatori si procurori detasati in cadrul Consiliului 

Superior al Magistraturii sau al Scolii Nationale de Grefieri, personal de specialitate 

juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al 

Magistraturii, personal de instruire al Scolii Nationale de Grefieri, functionari publici si 

personal contractual din cadrul acelorasi institutii. 

• responsabili de sala si supraveghetori. Prin exceptie, aceste persoane sunt numite prin 

hotarare a presedintelui comisiei de organizare, de regula, din aceleasi categorii de 

personal ca si membrii comisiei. 
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Calendarul desfasurarii concursului pentru constituirea corpului 

national de experti in management educational aprobat 

In Monitorul Oficial nr. 418 din 5 iunie 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 3366/2014 al ministrului Educatiei Nationale privind aprobarea 

Calendarului desfasurarii concursului de selectie a cadrelor 

didactice pentru constituirea corpului national de experti in 

management educational, seria a 6-a. 

Calendarul concursului 

10 iunie 2014 

Afisarea programului orar al inscrierilor, a numarului de locuri 

scoase la concurs si a metodologiei de concurs la sediul 

inspectoratului scolar si pe site-ul propriu 

10-18 iunie 2014 
Completarea formularului de selectie online, in aplicatia 

informatica 

18 iunie 2014 
Afisarea listelor cuprinzand candidatii admisi in aceasta etapa, in 

urma introducerii informatiilor in formularul de selectie online 

19-20 iunie 2014 

Depunerea portofoliului cu documentele prevazute la art. 7 din 

Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de 

selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national 

de experti in management educational, aprobata prin Ordinul 

ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 

5.549/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, la 

inspectoratul scolar de catre candidatii declarati admisi dupa etapa 

de selectie online, conform programului afisat. 

 

Ministerul Tineretului si Sportului a aprobat Ghidul metodologic 

al Programului Pierre de Coubertin 

In Monitorul Oficial nr. 409 din 3 iunie 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 345/2014 al ministrului Tineretului si Sportului privind 

aprobarea Ghidului metodologic al Programului Pierre de 

Coubertin. 

Principalele prevederi 

� Prezentul ghid metodologic are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurii 

pentru atribuirea contractelor de finantare din fonduri provenite din venituri proprii ale 

Ministerului Tineretului si Sportului (VP MTS) pentru actiuni de selectie, pregatire si realizare de 

competitii sportive ale copiilor si ale persoanelor cu dizabilitati, in vederea obtinerii de 

performeri, in cadrul Programului Pierre de Coubertin. 

� Programul are ca obiectiv strategic sprijinirea si dezvoltarea programelor sportive propuse de 

federatiile sportive nationale pentru actiuni de selectie, pregatire si realizare de competitii ale 

copiilor si ale persoanelor cu dizabilitati, in vederea obtinerii de performeri. 
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Sprijin pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor 

de acces public la internet 

In Monitorul Oficial nr. 409 din 3 iunie 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 518/731/2014 al ministrului Fondurilor Europene si al 

ministrului Finantelor Publice privind aprobarea Listei de cheltuieli 

eligibile pentru proiectul finantat in cadrul operatiunii 3.1.2-3.1.3 

„Sprijin pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor de 

acces public la internet in banda larga in zonele de esec ale pietei“. 

Lista cheltuielilor eligibile 

• Cheltuieli cu achizitia de teren (Sunt eligibile in limita a 10% din totalul cheltuielilor 

eligibile ale proiectului.); 

• Cheltuieli pentru amenajarea terenului; 

• Cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protectia mediului; 

• Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului; 

• Cheltuielile pentru proiectare; 

• Cheltuieli cu organizarea procedurilor de achizitie; 

• Cheltuieli pentru consultanta in domeniul managementului de proiect; 

• Cheltuieli pentru asistenta tehnica. 

Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii 

aferente acestora a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 409 din 3 iunie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 444/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului 

de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, 

aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 273/1994. 

Principalele prevederi 

� In termen de 3 zile de la data primirii comunicarii, investitorul are obligatia sa notifice 

Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C. in vederea desemnarii unui reprezentant al acestuia in 

comisia de receptie. 

� Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C. va comunica, in cazul participarii, desemnarea 

reprezentantului acestuia in comisia de receptie in termen de 3 zile de la primirea notificarii. 

� Comisiile de receptie pentru constructii si pentru instalatiile aferente acestora se vor numi de 

catre investitor si vor fi alcatuite din cel putin 5 membri. Dintre acestia, obligatoriu vor face parte 

un reprezentant al investitorului, un reprezentant al administratiei publice locale pe teritoriul 

careia este situata constructia, iar ceilalti vor fi specialisti in domeniu, dintre care unul poate fi 

din partea Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C. 

� Pentru constructiile din categoria de importanta exceptionala, avand in vedere gradul de risc 

sub aspectul sigurantei, destinatia, modul de utilizare, complexitatea si volumul lucrarilor care fac 

obiectul receptiei, comisiile de receptie vor fi alcatuite din cel putin 7 membri, numarul de 

specialisti fiind de minimum 5, dintre care unul este reprezentantul Inspectoratului de Stat in 

Constructii – I.S.C. 
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Care sunt tarifele pentru plata serviciilor efectuate in domeniile 

de activitate ale Inspectiei Muncii 

In Monitorul Oficial nr. 407 din 2 iunie 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 826/2014 al ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si 

Persoanelor Varstnice privind aprobarea Normativului cu tarifele 

pentru plata prestarilor de servicii efectuate in domeniile de 

activitate ale Inspectiei Muncii. 

Principalele prevederi 

� Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, efectueaza prestari de servicii in 

domeniul relatiilor de munca la cererea persoanelor fizice, juridice, persoanelor fizice 

autorizate si a altor entitati constituite in conditiile legii. 

� Contravaloarea prestarilor de servicii efectuate in conditiile prevazute de prezentul normativ 

se suporta de catre beneficiarii acestora si se vireaza in contul de trezorerie sau la casieria 

inspectoratului teritorial de munca ce efectueaza prestarea serviciului. 

� Tariful care se percepe de la persoanele fizice, juridice, de la persoanele fizice autorizate si de 

la alte entitati constituite in conditiile legii pentru categoria de servicii prestate este de 20 

lei/document, pentru fiecare dintre serviciile care pot fi prestate de inspectoratele teritoriale 

de munca, respectiv: 

• eliberarea de certificate/adeverinte/duplicate de adeverinte in baza documentelor 

existente in arhivele inspectoratelor teritoriale de munca, la cererea persoanelor fizice, 

juridice sau a oricaror entitati care au dreptul legal de a solicita si de a obtine aceste 

informatii, conform Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicata, si Ordonantei 

Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor 

de catre autoritatile publice centrale si locale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 

223/2002; 

• eliberarea de certificate cu informatii extrase din baza de date organizata la nivelul 

Inspectiei Muncii cu registrele generale de evidenta a salariatilor transmise de 

angajatori; 

• furnizarea datelor din Registrul general de evidenta a salariatilor pentru refacerea 

continutului sau la angajator, prin eliberarea unor extrase pe suport hartie din baza de 

date organizata la nivelul Inspectiei Muncii, constituita conform Hotararii Guvernului nr. 

500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificarile ulterioare. 

Examinarea medicala si psihologica a personalului 

cu atributii in siguranta transporturilor 

In Monitorul Oficial nr. 408 din 2 iunie 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 504/556/2014 al ministrului Transporturilor si al ministrului 

Sanatatii pentru completarea art. 6 din Normele metodologice 

privind examinarea medicala si psihologica a personalului cu 

atributii in siguranta transporturilor si periodicitatea examinarii, 

aprobate prin Ordinul nr. 1.260/1.390/2013. 

Principalele prevederi 

� Avizele medicale si psihologice eliberate pana la data publicarii prezentelor norme 

metodologice pentru controlul periodic al personalului cu atributii in siguranta transporturilor 

isi mentin valabilitatea pentru care au fost emise. 
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In Monitorul Oficial nr. 416 din 4 iunie 2014 a fost publicata O.U.G. 

nr. 31/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei 

salbatice. 

Principalele prevederi 

� Declararea zonelor naturale si instituirea regimului de arie naturala protejata se fac dupa 

cum urmeaza: 

• prin lege, pentru siturile naturale ale patrimoniului natural universal; 

• prin hotarare a Guvernului, pentru rezervatii stiintifice, parcuri nationale, monumente 

ale naturii, rezervatii naturale, parcuri naturale, zone umede de importanta 

internationala, rezervatii ale biosferei, geoparcuri, arii speciale de conservare, arii de 

protectie speciala avifaunistica; 

• prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si 

schimbarilor climatice, pentru siturile de importanta comunitara, cu avizul Academiei 

Romane; 

• prin hotarari ale consiliilor judetene sau locale, pentru arii naturale protejate, de 

interes judetean sau local. 

OUG privind regimul ariilor naturale protejate a suferit modificari 

Romania a ratificat Protocolul la Conventia-cadru privind protectia 

si dezvoltarea durabila a Carpatilor 

In Monitorul Oficial nr. 413 din 4 iunie 2014 a fost publicata Legea 

nr. 72/2014 pentru ratificarea Protocolului privind turismul 

durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 si semnat de Romania 

la Bratislava la 27 mai 2011, la Conventia-cadru privind protectia si 

dezvoltarea durabila a Carpatilor, adoptata la Kiev la 22 mai 2003. 

Principalele prevederi 

� In conformitate cu articolul 9 din Conventia Carpatica, obiectivul Protocolului privind turismul 

durabil (denumit in cele ce urmeaza Protocol) este de a intari si de a facilita cooperarea dintre 

parti in vederea dezvoltarii turismului durabil in muntii Carpati, in beneficiul generatiilor 

prezente si viitoare, vizand maximizarea beneficiilor pozitive ale turismului pentru 

biodiversitate, ecosisteme, dezvoltarea economica si sociala, atenuand impactul negativ 

cauzat de turism asupra mediului ecologic si socioeconomic. 

� Pentru a putea indeplini obiectivele mentionate mai sus, partile: 

• isi vor armoniza si coordona eforturile pentru promovarea turismului durabil in 

Carpati, aducand comunitatilor locale beneficii bazate pe natura, peisajele si 

patrimoniul cultural exceptional din Carpati si pentru amplificarea gradului de 

cooperare in acest sens; 

• vor urmari politicile de promovare a cooperarii transfrontaliere in vederea facilitarii 

dezvoltarii durabile a turismului, precum planurile de management coordonate sau 

realizate in asociere pentru ariile protejate transfrontaliere sau limitrofe sau alte locatii 

de interes turistic. 
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In Monitorul Oficial nr. 413 din 4 iunie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 23/2014 a Camerei Deputatilor privind aprobarea 

opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si 

Comitetul Regiunilor: Pentru o renastere industriala europeana — 

COM (2014) 14. 

Principalele prevederi 

� Camera Deputatilor sustine punctul de vedere al Comisiei pentru industrii si servicii potrivit 

caruia statele membre trebuie sa recunoasca importanta vitala a industriei pentru crearea 

de locuri de munca si pentru generarea de crestere economica durabila, avandu-se in vedere 

actiunile prioritare care pot fi intreprinse la nivelul UE in diverse domenii de politica, pentru a 

sprijini competitivitatea industriei europene, 

� Camera Deputatilor constata ca aceasta comunicare nu preconizeaza masuri noi pentru 

industria europeana, ci enumera initiative aflate in discutie si a caror adoptare ar putea avea 

un impact pozitiv asupra sectorului sau initiativei deja adoptate a caror punere in aplicare mai 

eficienta ar avea de asemenea efecte pozitive asupra industriei, fiind structurata pe 4 domenii 

de actiune: 

• piata europeana unica si integrata: crearea unui spatiu atractiv pentru intreprinderi si 

productie; 

• modernizarea industriala: investitiile in inovare, tehnologii noi, mijloace de productie 

si competente; 

• intreprinderile mici si mijlocii (IMM-uri) si antreprenoriatul; 

• internationalizarea intreprinderilor din UE. 

Opinia Camerei Deputatilor privind renasterea industriala europeana 

O viziune a pietei interne a produselor industriale 

In Monitorul Oficial nr. 413 din 4 iunie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 24/2014 a Camerei Deputatilor privind aprobarea 

opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul 

European, Consiliu si Comitetul Economic si Social European: O 

viziune a pietei interne a produselor industriale — COM (2014) 25. 

Principalele prevederi 

� Camera Deputatilor ia act si subscrie punctelor de vedere ale Comisiei pentru industrii si 

servicii si ale Ministerului Economiei potrivit carora documentul Comisiei Europene prezinta o 

analiza a cadrului de reglementare al UE in domeniul produselor industriale armonizate, 

comertul cu aceste produse reprezentand aproximativ 22% din PIB-ul UE in anul 2011. 

� In Romania, la nivelul lunii noiembrie 2013, exporturile de produse industriale in UE 

reprezentau 63,7% din totalul exporturilor catre UE. 

� Camera Deputatilor sustine punctele de vedere ale Comisiei pentru industrii si servicii si ale 

Ministerului Economiei cu referire la consolidarea cadrului de reglementare si imbunatatirea 

legislatiei de armonizare a UE, prin utilizarea ca instrument preferat a regulamentului, mai 

degraba decat a directivei, dar hotarand reglementarea prin regulament, doar de la caz la caz, 

in functie de particularitatile de la nivel national; necesitatea elaborarii de catre Comisia 

Europeana a unor ghiduri prin care obstructionarea liberei circulatii a marfurilor sa fie cat mai 

mult evitata; punerea la dispozitie, in mod gratuit pentru IMM-uri, a extraselor standardelor 

armonizate, masura care este in concordanta atat cu politicile europene, cat si cu cele 

nationale de sprijin al IMM-urilor. 
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Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 2 septembrie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 11.081/99/2012, Tribunalul 

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

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

salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant. 

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

intr-o cauza avand ca obiect o actiune pentru obligarea la calcularea si plata diferentelor de 

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

incepand cu data de 1 ianuarie 2010. 

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

prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale sub aspectul excluderii de la acordarea 

sumelor corespunzatoare titlului de doctor a celor care au dobandit acest titlu ulterior datei 

de 31 decembrie 2009. 

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

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

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

invatamant, exceptie ridicata de Uniunea Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar 

Iasi in Dosarul nr. 11.081/99/2012 al Tribunalului Iasi – Sectia I civila. 

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

� In dezacord cu solutia adoptata de Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 204 din 3 aprilie 

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

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

didactic si didactic auxiliar din invatamant trebuia admisa pentru urmatoarele motive: 

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

16 alin. (1) dinConstitutia Romaniei. 

� Prin articolul criticat pe cale de exceptie se inlatura posibilitatea de a obtine sporul de 

doctorat pentru personalele care obtin acest titlu dupa 31 decembrie 2009. Astfel, desi actul 

normativ apare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, abia in 10 mai 2011, perioada de 

referinta este 31 decembrie 2009, fara a exista un criteriu obiectiv pentru care a fost aleasa 

aceasta solutie legislativa. 

� Sustinerea Guvernului in sensul ca „prevederile legale criticate nu vizeaza situatia autorului 

exceptiei, ci situatia acelor persoane care aveau in plata la 31 decembrie 2009 sporul pentru 

titlul stiintific de doctor“ si ca „a accepta sustinerile autorului exceptiei in sensul acordarii 

sporului si pentru persoanele care au dobandit titlul stiintific de doctor ulterior datei de 31 

decembrie 2009 ar echivala cu subrogarea Curtii Constitutionale in sfera de competenta a 

legiuitorului, incalcandu-se astfel art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992“, exceptia fiind pentru 

aceste motive inadmisibila, nu poate fi primita. 

� Avand in vedere cele de mai sus, textul este neconstitutional in masura in care compensatia 

tranzitorie nu se acorda si persoanelor care, fiind incadrate in aceleasi functii inainte de 1 

ianuarie 2010, au obtinut titlul de doctor ulterior acestei date. 

CC a respins cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate 

a Legii privind incadrarea si salarizarea personalului didactic 

In Monitorul Oficial nr. 4141 din 4 iunie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 204 din 3 aprilie 2014 a Curtii Constitutionale 

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 

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

incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si 

didactic auxiliar din invatamant. 
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Principalele prevederi 

� Prin Decizia civila nr. 3.681/R/2013 din 25 septembrie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 

4.869/117/2011, Curtea de Apel Cluj – Sectia I civila a sesizat Curtea Constitutionala cu 

exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 din Legea nr. 165/2013 privind masurile 

pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate 

in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania. 

� Exceptia a fost ridicata de Marosan Andras intr-o cauza avand ca obiect solutionarea unei cereri 

formulate in baza Legii nr. 10/2001. 

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arata ca dispozitiile Legii nr. 

165/2013 nu se pot aplica retroactiv si nu pot fi incidente in cauzele aflate in curs de judecata 

la data intrarii in vigoare a legii, acestea urmand a fi finalizate conform legii in vigoare la data 

intentarii actiunii civile, respectiv conform Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor 

imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. 

� Autorul exceptiei sustine ca, potrivit normelor in vigoare la data judecarii cauzei in prima 

instanta, a obtinut dreptul de proprietate asupra unui imobil in compensare pentru cel preluat 

in mod abuziv de la antecesoarea sa in perioada regimului comunist. Noul act normativ (Legea 

nr. 165/2013) «aduce serioase modificari privind intregul proces de restituire», in special cu 

privire la modalitatea de acordare a masurilor reparatorii, care este restrictionata la 

compensarea prin puncte. 

� Curtea de Apel Cluj – Sectia I civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este 

fondata, intrucat prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile art. 33, art. 34 si art. 35 

din aceeasi lege, incalca principiul fundamental al neretroactivitatii legii civile. Se sustine ca, 

prin Legea nr. 165/2013, nu au fost abrogate niciuna din dispozitiile Legii nr. 10/2001 si ca 

prevederile art. 25 din aceeasi lege raman in continuare aplicabile, textul de lege criticat ignora 

faptul ca in procedura administrativa subzista obligativitatea unitatii detinatoare de a se 

pronunta prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata, asupra cererii de restituire in 

natura, in termen de 60 de zile de la inregistrarea notificarii sau, dupa caz, de la data depunerii 

actelor doveditoare si ca termenele prevazute de art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 sunt 

termene generale destinate entitatilor investite de lege, in vederea atingerii scopului legii. 

� Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate ridicata de 

Marosan Andras in Dosarul nr. 4.869/117/2011 al Curtii de Apel Cluj – Sectia I civila si a 

constatat ca dispozitiile art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 

165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin 

echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, 

in redactarea anterioara modificarii acestor prevederi prin Legea nr. 368/2013 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 165/2013 sunt neconstitutionale. 

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a Legii privind masurile 

pentru finalizarea procesului de restituire 

a imobilelor preluate in mod abuziv 

In Monitorul Oficial nr. 418 din 5 iunie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 210 din 8 aprilie 2014 a Curtii Constitutionale 

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 

teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 

165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de 

restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in 

mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, in 

redactarea anterioara modificarii acestor prevederi prin Legea nr. 

368/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2013. 
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RIL admis. Acordarea daunelor-interese moratorii sub forma dobanzii 

legale pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii 

In Monitorul Oficial nr. 411 din 3 iunie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 2 din 17 februarie 2014 a ICCJ - Completul competent 

aa judece Recursul in Interesul Legii privind interpretarea si 

aplicarea dispozitiilor art. 1082 si art. 1088 din Codul civil din 1864, 

respectiv art. 1.531 alin. (1), alin. (2) teza I si art. 1.535 alin. (1) din 

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,republicata, cu modificarile 

ulterioare (Codul civil din 2009). 

Problema de drept care a generat practica neunitara 

� Recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte 

de Casatie si Justitie vizeaza interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 1082 si art. 1088 din 

Codul civil din 1864, respectivart. 1.531 alin. (1), alin. (2) teza I si art. 1.535 alin. (1) din Codul 

civil din 2009 cu referire la acordarea daunelor-interese moratorii sub forma dobanzii legale 

pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor 

drepturi salariale personalului din sectorul bugetar in conditiile art. 1 si 2 din O.U.G. nr. 

71/2009. 

Examenul jurisprudential 

� Prin recursul in interesul legii se arata ca, in practica judiciara, nu exista un punct de vedere 

unitar cu privire la problema de drept ce formeaza obiectul judecatii. 

Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti 

� Intr-o prima orientare jurisprudentiala se considera ca reclamantii sunt indreptatiti la acor-

darea de daune-interese pentru repararea prejudiciului suferit prin executarea cu intarziere a 

creantelor rezultate din hotararile judecatoresti executorii, iar aceste daune moratorii constau 

in dobanda legala, ce se cuvine fara ca titularul creantei sa fie tinut a face dovada vreunui 

prejudiciu, conditii rezultate din interpretarea art. 1082si 1088 din Codul civil din 1864. 

� Intr-o a doua orientare jurisprudentiala se considera ca, de principiu, creanta decurgand din 

hotarari judecatoresti vizand drepturi salariale ale personalului din sectorul bugetar este 

producatoare de dobanzi pentru executarea sa cu intarziere, indiferent de faptul ca s-a 

garantat titularului si actualizarea creantei cu indicele de inflatie, data fiind natura lor juridica 

diferita, respectiv daune compensatorii, in cazul actualizarii, respectiv daune moratorii, in cazul 

dobanzii. 

� ICCJ a decis admiterea recursului in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului 

de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in sensul ca: 

� In aplicarea dispozitiilor art. 1082 si 1088 din Codul civil din 1864, respectiv art. 1.531 alin. (1), 

alin. (2) teza I si art. 1.535 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu 

modificarile ulterioare, pot fi acordate daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale 

pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor 

drepturi salariale personalului din sectorul bugetar in conditiile art. 1 si 2 din O.U.G. nr. 

71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de 

drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 

230/2011. 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  

� Proiect de Lege privind ratificarea Protocolului nr. 15 la Conventia privind apararea drepturilor 

omului si a libertatilor fundamentale, incheiata la Roma la 4 noiembrie 1950, incheiat la Stras-

bourg la 24 iunie 2013 si semnat de Romania la 24 iunie 2013 

 

� Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si fun-

ctionarea asociatiilor de proprietari 

 

� 2 propuneri legislative pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 34 din Legea serviciilor comunitare de utilitati 

publice nr. 51/2006 

 

� Propunere legislativa de modificare si completare a Legii energiei electrice si a gazelor 

naturale nr. 123/2012 

 

� Propunere legislativa privind crearea unui cadru favorabil dezvoltarii de microintreprinderi 

 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 111/2011 privind comunicatiile 

electronice 

 

� Proiect de Lege privind modificarea si completarea O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea infiin-

tarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri 

 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea alin. (1) si (2) din Legea nr. 272/2004 

privind protectia si promovarea drepturilor copilului 

 

� Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite Ordonante 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 42 din Legea nr. 51/2006 - Legea 

serviciilor comunitare de utilitati publice   

 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 

tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala   
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 Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

� Proiect de lege pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 

 

� Proiect de lege pentru modificarea Legii 215 din 2001 a administratiei publice locale, republicata 

 

� Propunere legislativa privind administrarea si gestionarea domeniului de nivel superior „.ro” 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului 

platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice 

 

� Proiect de lege pentru modificarea Ordonantei de Urgenta privind modificarea si completarea 

Legii educatiei nationale nr. 1 si pentru luarea unor masuri in domeniul invatamantului  
 

� Proiect de lege pentru completarea articolului 58 din Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a 

Educatiei Nationale  

  
� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 96/2002 privind acordarea 

de produse lactate si de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si 

privat, precum si pentru copii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 

ore 
 

� Propunere legislativa pentru completarea O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele pentru 

consumatori  
 

� Proiect de lege privind aprobarea O.U.G. nr. 18/2014 pentru reglementarea unor masuri 

privind activitatea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru 

schimbarea regimului juridic al unor imobile si pentru modificarea unor acte normative 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

UE mentine politicile de ocupare a fortei de munca ale statelor membre 

 

In Jurnalul Oficial nr. L165 din 4 iunie 2014 a fost publicata Decizia Consiliului din 6 mai 2014 privind orientarile 

pentru politicile de ocupare a fortei de munca ale statelor membre pentru 2014 (2014/322/UE). 
 

Orientarile pentru politicile de ocupare a fortei de munca ale statelor membre, astfel cum sunt stabilite in anexa 

la Decizia 2010/707/UE, sunt mentinute pentru anul 2014 si se iau in considerare de statele membre in politicile 

lor de ocupare a fortei de munca. 

 

Orientarile privind ajutoarele de stat au fost modificate 

 

In Jurnalul Oficial nr. L166 din 5 iunie 2014 a fost publicata Decizia nr. 407/13/COL a autoritatii AELS de supra-

veghere de modificare, pentru a nouazecea oara, a normelor de procedura si de fond in domeniul ajutoarelor 

de stat prin introducerea unui nou capitol privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020 si 

prin prelungirea valabilitatii capitolelor privind ajutoarele de stat nationale pentru perioada 2007-2013 si 

privind criteriile pentru o evaluare aprofundata a ajutoarelor regionale pentru proiecte mari de investitii. 
 

Orientarile privind ajutoarele de stat se modifica prin introducerea unui nou capitol privind ajutoarele de stat 

regionale pentru perioada 2014-2020. Capitolele existente privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 

2007-2013 si criteriile pentru o evaluare aprofundata a ajutoarelor regionale pentru proiecte mari de investitii se 

prelungesc pana la 30 iunie 2014. 

 

Protectia datelor cu caracter personal in cadrul portalului european e-justitie 

 

In Jurnalul Oficial nr. L167 din 6 iunie 2014 a fost publicata Decizia Comisiei din 5 iunie 2014 privind protectia 

datelor cu caracter personal in cadrul portalului european e-justitie (2014/333/UE). 
 

Decizia stabileste atributiile si responsabilitatile Comisiei Europene in ceea ce priveste cerintele privind protectia 

datelor cu caracter personal in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal in cadrul portalului european 

e-justitie. Decizia intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

 

O noua fata nationala a monedelor euro destinate circulatiei 

 

In Jurnalul Oficial nr. C168 din 5 iunie 2014 a fost publicata o informare provenind de la instituţiile, organele si 

organismele Uniunii Europene privind o noua fata nationala a monedelor euro destinate circulatiei. 
 

Frantava emite o moneda comemorativa de 2 euro intr-un tiraj de 3 milioane pentru a comemora cea de a 70-a 

aniversare a debarcarii in Normandia din 6 iunie 1944. Pe fata monedei, cuvantul „D-DAY” este scris astfel incat 

sugereaza atat o nava de debarcare, cat si tunul unui tanc. Deasupra tunului de tanc apar datele 1944-2014, iar 

mai jos figureaza mentiunea „70e anniversaire du debarquement” (cea de a 70-a aniversare a debarcarii).  
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 
 

 
Ministerul Muncii urmareste imbunatatirea activi-

tatii de mediere a fortei de munca in strainatate 
 

Ministerului Muncii a publicat pe data de 4 iunie un proiect de lege pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor 

romani care lucreaza in strainatate. 

In proiectul de act normativ sunt introduse reglementari privind: 

� stabilirea domeniilor de aplicare a legii; 

� definirea agentului de ocupare a fortei de munca si stabilirea clara a ariei de activitate; 

� interzicerea perceperii de catre agentii de ocupare a fortei de munca de la solicitantii locurilor de 

munca atat a unor tarife de mediere, comisioane, garantii sau orice alte taxe; 

� clarificarea si imbunatatirea conditiilor necesare desfasurarii activitatii de mediere; 

� specificarea documentelor necesare inregistrarii agentilor de ocupare a fortei de munca; 

� completarea elementelor cuprinse in ofertele ferme din contractele de mediere a fortei de munca; 

� obligativitatea incheierii si in limba romana a contractelor individuale de munca in forma scrisa; 

� informarea cu privire la drepturile si obligatiile cetatenilor romani care lucreaza in strainatate in baza 

contractului de mediere; 

� stabilirea modului de transmitere a sesizarilor formulate de cetatenii romani angajati in strainatate; 

� stabilirea conditiilor in care agentii suporta costurile aferente repatrierii cetatenilor romani; 

� consolidarea cadrului coercitiv in cazul incalcarii dispozitiilor legale privind functionarea agentilor de 

ocupare a fortei de munca, inclusiv prin impunerea unor niveluri distincte de sanctionare; 

 

� 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. 

Egalizarea tratamentului intre institutiile de aparare 

privind exceptarea de la plata timbrului de mediu 

Ministerul Justitiei a publicat pe data de 4 iunie un proiect de Lege pentru 

completarea O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru 

autovehicule. 

Prin adoptarea actului normativ se urmareste:  

� obtinerea de tratament egal intre institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala 

ale statului, avand in vedere ca si Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate 

fac parte din institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala; 

� degrevarea bugetului Administratiei Nationale a Penitenciarelor de la plata acestor taxe. 

 

Sumele aferente platii timbrului de mediu ar putea fi redirectionate pentru cheltuieli privind: 

� hranirea persoanelor private de libertate; 

� asigurarea carburantului necesar deplasarii acestora; 

� asigurarea materialelor necesare intretinerii si igienizarii spatiilor de detentie. 

� organizarea de activitati de asistenta sociala si educatie destinate reinsertiei sociale a persoanelor 

private de libertate. 

 

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

asteptate pe adresa de e-mail: dean@just.ro, in 10 zile de la publicare. 
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MFP propune adaptarea Codului de procedura fiscala la jurisprudenta CJUE 

 

 

 

 

Ministerului Finantelor Publice a publicat pe data de 2 iunie un proiect de 

ordonanta de urgenta pentru modificarea unor acte normative si 

reglementarea unor masuri fiscale. 

Proiectul a fost elaborat avand in vedere importanta evitarii declansarii unei actiuni in constatarea 

neindeplinirii obligatiilor Romaniei in calitate de stat membru urmare notificarii pe care Comisia a 

transmis-o Romaniei in baza de date EU Pilot cu privire la posibila incompatibilitate a prevederilor art. 

18 alin. (4) din Codul de procedura fiscala cu jurisprudenta CJUE. 

 

Proiectul modifica Codul de procedura fiscala si O.U.G. nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii 

esalonarilor la plata si propune anularea impozitului pe venitul agricol, proportional cu gradul de 

calamitate constatat, pentru contribuabilii care au desfasurat in anul 2013 activitati agricole individual 

sau in asociere si care au suferit pierderi de venit urmare unor factori externi. 

 

De asemenea, se propune ca platile efectuate in contul de venituri al bugetului local 21.03.02.17 

„Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici”, pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 76/2012 

pentru punerea in aplicare a Codului de procedura civila, sa stinga obligatiile fiscale datorate la bugetul 

de stat de contribuabil pentru venitul din activitatea independenta respective. 

 

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

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

Noi masuri pentru stimulare a consumului 

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe data de 4 iunie un proiect de 

ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiare. 

Promovarea acestui act normativ este determinata de: 

� necesitatea intreprinderii unor masuri urgente de stimulare a consumului in lipsa carora finantarea 

economiei pe termen scurt si mediu poate fi afectata, 

� inasprirea accesului la finantare de catre creditori, precum si o anumita preferinta mai mare a unei 

parti a populatiei in perioada crizei spre economisirea in scop de precautie care genereaza 

mentinerea unor perspective limitate in ceea ce priveste reluarea consumului 

� nivelul deosebit de ridicat al ponderii serviciului datoriei in venitul lunar al persoanelor fizice cu 

venituri sub media pe economie, care au fost cele mai afectate de criza, fapt reflectat si de 

capacitatea mai redusa a acestora de onorare a serviciului contractat la banci si IFN. 

� deficitul de cerere din economie evidentiat, in 2013, de structura cresterii economice, care nu s-a 

sprijinit pe consumul intern si mai ales de efortul reducerii deficitului de cont curent care a fost 

integral suportat de sectorul privat.  

� existenta unui surplus de lichiditate in sectorul bancar, datorat in parte politicii de reducere a 

rezervelor minime obligatorii si pe de alta parte scaderii necesarului de finantare al statului roman 

care ar conduce la compensarea pierderii temporare de lichiditate pentru sectorul bancar din 

aplicarea acestei masuri. 

 

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

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