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In Monitorul Oficial nr. 426 din 10 iunie 2014 a fost publicata H.G. nr. 
470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, 
circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor 
de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat 
lemn rotund, precum si a unor masuri de aplicare a Regulamentului 
(UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 
octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care 
introduc pe piata lemn si produse din lemn. 

Principalele prevederi 

� Pentru urmarirea trasabilitatii lemnului recoltat din paduri si pentru furnizarea de 
informatii statistice se instituie un Sistem informational integrat de urmarire a 
materialelor lemnoase, denumit in continuare SUMAL.  

� Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura asigura realizarea si 
functionarea SUMAL. 

� Structura de administrare SUMAL se organizeaza si functioneaza in structura autoritatii 
publice centrale care raspunde de silvicultura, conform reglementarilor in vigoare. 

� Utilizarea SUMAL este obligatorie pentru ocoalele silvice si pentru toti operatorii si 
comerciantii, denumiti in continuare profesionisti, care recolteaza, depoziteaza, 
prelucreaza, comercializeaza sau efectueaza operatiuni de import-export cu materiale 
lemnoase: fac exceptie operatorii si comerciantii care recolteaza, depoziteaza si 
comercializeaza sau efectueaza operatiuni de import-export cu arbori si arbusti 
ornamentali, rachita si puieti. 

Normele privind comercializarea materialelor lemnoase  

au suferit modificari 

Legea privind regimul armelor si al munitiilor a fost republicata 

In Monitorul Oficial nr. 425 din 10 iunie 20144 a fost republicata 
Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor. 

Principalele prevederi 
� Prezenta lege stabileste categoriile de arme si munitii, precum si conditiile in care 

detinerea, portul, folosirea si operatiunile cu aceste arme si munitii sunt permise pe 
teritoriul Romaniei. 

� Prevederile prezentei legi nu se aplica operatiunilor cu arme si munitii efectuate de catre 
institutiile publice cu atributii in domeniul apararii, sigurantei nationale si ordinii publice. 

� Politia Romana este autoritatea competenta care exercita controlul privind detinerea, 
portul si folosirea armelor, pieselor si munitiilor, precum si cu privire la operatiunile cu arme 
si munitii, in conditiile prezentei legi. 

� Orice persoana fizica sau juridica ce indeplineste conditiile prevazute de lege are dreptul 
sa detina la domiciliul, resedinta, sediul sau punctul de lucru arme si munitii. 

� Persoanele fizice si juridice care au dreptul sa detina, sa poarte, sa foloseasca sau, dupa 
caz, sa desfasoare operatiuni cu arme din categoriile B, C si D din anexa, piese si munitii 
corespunzatoare sunt obligate sa permita controlul armelor, pieselor si munitiilor detinute, 
la solicitarea organelor de politie, si sa asigure securitatea acestora. Conditiile de asigurare a 
securitatii acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

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

 

3 

 

 

 

       

        

 

 Au fost aprobate formularele de avize de inscriere privind inregistrarile 

efectuate in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare 

In Monitorul Oficial nr. 428 din 11 iunie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 1.808/C/2014 al ministrului Justitiei pentru 
aprobarea formularelor de avize de inscriere privind inregistrarile 
efectuate in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si a 
instructiunilor de completare a acestor formulare. 

Principalele prevederi 
� Formularul de aviz de inscriere va fi prezentat operatorului ori agentului acestuia de catre 

persoana interesata sau de catre reprezentantul sau legal ori conventional. Dovada calitatii 
de reprezentant se face prin: certificat constatator emis de catre Oficiul National al 
Registrului Comertului, procura autentica, imputernicire avocatiala, imputernicire de 
reprezentare juridica, delegatie, incheiere emisa de catre judecatorul sindic, conforma cu 
originalul. 

� Formularul de aviz de inscriere pe suport hartie va fi completat in dublu exemplar si 
semnat de catre solicitant. Formularul de aviz de inscriere poate fi completat si prin 
utilizarea unor programe informatice si semnat de solicitantul inregistrarii. 

� Solicitantii vor certifica prin semnatura orice stersaturi, adaugari ori modificari ce apar pe 
formularul de aviz de inscriere. 

� Solicitantul inregistrarii in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, denumita in 
continuare arhiva, are obligatia de a completa toate rubricile formularului de aviz de 
inscriere cu respectarea dispozitiilor legale si a indicatiilor instituite in cuprinsul 
formularelor. Rubricile care nu sunt aplicabile nu vor fi tiparite, tiparindu-se numai rubricile 
completate cu informatiile corespunzatoare formularului de aviz respectiv. 

Bilantul Strategiei Europa 2020 pentru o crestere inteligenta, durabila 

si favorabila incluziunii 

In Monitorul Oficial nr. 431 din 12 iunie 2014 a fost publicata 
Hotararea nr. 29/2014 a Camerei Deputatilor privind aprobarea 
opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si 
Comitetul Regiunilor: Bilantul Strategiei Europa 2020 pentru o 
crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii COM (2014) 130. 

Principalele prevederi 

� Camera Deputatilor apreciaza ca Strategia Europa 2020 a fost initiata intr-un context 
caracterizat de o crestere mai redusa si de niveluri de productivitate mai scazute decat in 
alte tari dezvoltate, precum si de o deteriorare rapida a mediului economic si social, ca 
urmare a celei mai grave crize financiare mondiale cu care UE s-a confruntat vreodata.  

� Au fost stabilite cinci obiective principale intercorelate pe care UE trebuia sa le atinga 
pana in 2020 in domeniul ocuparii fortei de munca, al cercetarii si dezvoltarii, al 
schimbarilor climatice si energiei, al educatiei si al combaterii saraciei si excluziunii sociale.  

� Aceste obiective, fara sa fie exhaustive, erau considerate reprezentative pentru tipul de 
schimbare dinamica promovata in cadrul strategiei. 
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 Exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri 

In Monitorul Oficial nr. 431 din 12 iunie 2014 a fost publicata 
O.U.G. nr. 36/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 
18/2014 pentru modificarea si completareaLegii nr. 52/2011 
privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional 
desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) 
din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. 

Principalele prevederi 

� Institutiile publice nu au calitatea de beneficiari in sensul prevazut de prezenta lege, cu 
exceptia: 

• serviciilor de gospodarire comunala gestionate direct de consiliile locale, cum ar fi: 
sere, spatii verzi si gradini zoologice; 

• unitatilor din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului; 

• institutelor, centrelor si statiunilor de cercetare-dezvoltare agricola aflate in 
subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti“, 
precum si al Institutului de Stat pentru Testarea Soiurilor aflat in subordinea 
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. 

Exercitarea controlului de stat al calitatii in constructii la operatorii 

economici cu activitate de proiectare 

In Moonitorul Oficial nr. 432 din 13 iunie 2014 a fost publicat Ordinul 
nr. 848/2014 al ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei 
Publice privind aprobarea Procedurii pentru exercitarea controlului de 
stat al calitatii in constructii la operatorii economici cu activitate de 
proiectare si executie a lucrarilor de constructii privind organizarea si 
functionarea sistemului propriu de management al calitatii – indicativ 
PCS 003. 

Principalele prevederi 

� Prezenta procedura are ca obiect stabilirea conditiilor necesare, rolul si responsabilitatile ce 
revin Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C. in verificarea indeplinirii de catre 
factorii implicati in realizarea de constructii a nivelului de calitate corespunzator 
cerintelor, prin personal propriu si responsabili tehnici cu executia atestati, precum si 
printr-un sistem propriu conceput, implementat si certificat de management al calitatii, 
pentru a duce la indeplinire prevederile: 

• art. 20 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

• art. 7 lit. a) si art. 11 lit. a) din Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in 
constructii, aprobat prinHotararea Guvernului nr. 272/1994. 

� Scopul principal al procedurii il reprezinta crearea unui cadru unitar al activitatilor de 
control si inspectie efectuate de catre personalul cu atributii de control din cadrul 
structurilor teritoriale ale I.S.C. si asigurarea bazei metodologice si a elementelor necesare 
documentate pentru asigurarea de catre operatorii economici cu activitate de proiectare si 
executie a nivelului de calitate a lucrarilor, potrivit cerintelor exprimate de catre investitor, 
pe baza reglementarilor tehnice in vigoare. 
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  A fost republicata O.G. privind instituirea Infrastructurii nationale 

pentru informatii spatiale in Romania 

In Monitorul Oficial nr. 433 din 13 iunie 2014 a fost republicata 
O.G. nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale 
pentru informatii spatiale in Romania. 

Principalele prevederi 

� Prezenta ordonanta stabileste cadrul general pentru instituirea infrastructurii nationale 
pentru informatii spatiale in Romania, denumita in continuare INIS, prin care Romania 
contribuie la realizarea infrastructurii pentru informatii spatiale in Uniunea Europeana — 
INSPIRE, prevazuta de Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 
martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informatii spatiale in Uniunea Europeana 
(INSPIRE), denumita in continuare Directiva INSPIRE, inclusiv in scopul realizarii politicilor 
comunitare din domeniul protectiei mediului si al politicilor sau activitatilor care pot avea un 
impact asupra mediului. 

� Pentru coordonarea realizarii si actualizarii INIS functioneaza Consiliul Infrastructurii nationale 
pentru informatii spatiale in Romania, denumit in continuare Consiliul INIS, structura fara 
personalitate juridica, alcatuita din reprezentanti ai autoritatilor publice prevazute in anexa nr. 
4 la prezenta ordonanta. 

� Membrii Consiliului INIS isi desemneaza reprezentantii in Consiliul INIS in termen de 15 zile de 
la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante. 

� Presedintia si secretariatul Consiliului INIS sunt asigurate de Agentia Nationala de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara, iar vicepresedintia Consiliului INIS este asigurata de Ministerul Mediului 
si Schimbarilor Climatice. 

� Prevederile prezentei ordonante nu afecteaza existenta drepturilor de proprietate intelectuala 
privind elementele constitutive ale infrastructurii pentru informatii spatiale sau dreptul de 
detinere a acestora de catre autoritatile publice, in domeniul specific de activitate. 

� Crearea si actualizarea metadatelor se realizeaza potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 
1.205/2008 al Comisiei din 3 decembrie 2008 de punere in aplicare a Directivei 2007/2/CE a 
Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste metadatele. 

Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti  

a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 434 din 13 iunie 2014 a fost publicata 
Hotararea nr. 1/2014 a Uniunii Nationale a Executorilor 
Judecatoresti pentru modificarea Statutului Uniunii Nationale a 
Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc, 
aprobat prin Hotararea Congresului Extraordinar al Uniunii 
Nationale a Executorilor Judecatoresti nr. 19/2010. 

Principalele prevederi 

� Hotararea Comisiei superioare de disciplina este definitiva si poate fi atacata cu 
contestatie la curtea de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul biroului executorului 
judecatoresc in cauza. 
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In Monitorul Oficial nr. 431 din 12 iunie 2014 a fost publicata 
Hotararea nr. 604/2014 a Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii pentru aprobarea desfasurarii concursului privind 
numirea in functie a unor inspectori judiciari, precum si pentru 
aprobarea tematicii si bibliografiei. 
 

Principalele prevederi 

� Se aproba desfasurarea concursului in vederea ocuparii a 5 posturi vacante de inspectori 
judiciari, dintre care doua posturi in cadrul Directiei de inspectie judiciara pentru judecatori si 3 
posturi in cadrul Directiei de inspectie judiciara pentru procurori, in perioada 1 iunie–23 
septembrie 2014, conform calendarului estimativ al concursului prevazut in anexa nr. 1. 

� Probele constand in testarea scrisa si interviu urmeaza sa aiba loc la sediul Institutului National al 
Magistraturii. 

Calendar estimativ al concursului pentru numirea in functie a inspectorilor judiciari 

• 1 iunie 2014 – publicarea anuntului, tematicii si bibliografiei de concurs 

• 16 iunie 2014 – ultima zi pentru depunerea candidaturilor la Inspectia Judiciara sau la 
Consiliul Superior al Magistraturii 

• 26 iunie 2014 – afisarea listei cu candidatii care indeplinesc conditiile de participare la 
concurs 

• 27 iunie 2014 – depunerea contestatiilor de catre candidatii respinsi de comisia de 
organizare a concursului, in urma verificarii conditiilor legale de participare la concurs 

• 30 iunie–2 iulie 2014 – solutionarea de catre sectia corespunzatoare a Consiliului Superior 
al Magistraturii a contestatiilor depuse 

• 3 iulie 2014 – afisarea listei finale a candidatilor care indeplinesc conditiile legale de 
participare la concurs, in cazul in care s-au formulat contestatii 

• 7 septembrie 2014 – sustinerea testarii scrise si afisarea baremului de evaluare si notare 

• 8 septembrie 2014 – ultima zi pentru depunerea contestatiilor la baremul de notare 
(termenul se va calcula in functie de ora afisarii baremului de notare pe pagina de internet 
a Inspectiei Judiciare) 

• 9–10 septembrie 2014 – solutionarea contestatiilor la barem 

• 10 septembrie 2014 – afisarea baremului de notare definitiv 

• 11–12 septembrie 2014 – corectarea lucrarilor scrise 

• 14 septembrie 2014 – afisarea rezultatelor la testarea scrisa 

• 15–16 septembrie 2014 – depunerea contestatiilor impotriva notelor obtinute de 
candidati la testarea scrisa (termenul se calculeaza in functie de ora la care se vor afisa 
rezultatele testarii scrise pe paginile de internet ale Inspectiei Judiciare si Consiliului 
Superior al Magistraturii) 

• 17–18 septembrie 2014 – solutionarea contestatiilor depuse impotriva notelor obtinute 
de candidati la testarea scrisa 

• 19 septembrie 2014 – afisarea tabelului cu notele finale obtinute de candidati la testarea 
scrisa 

• 21 septembrie 2014 – sustinerea probei interviului de catre candidatii care au fost 
declarati admisi in urma testarii scrise 

• 23 septembrie 2014 – afisarea tabelului de clasificare a candidatilor. 

� Calendarul estimativ poate suferi modificari, in functie de numarul candidatilor participanti la 
concurs. 

 CSM a aparobat desfasurarea concursului privind numirea in functie a 

unor inspectori judiciari 
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RIL admis. Aplicarea sistemului sanctionator al pluralitatii de 

infractiuni conform NCP pentru fapte definitiv judecate  

la data de 1 februarie 2014 

In Monitorul Oficial nr. 434 din 13 iunie 2014 a fost publicata 
Decizia nr. 4 din 12 mai 2014 a ICCJ - Completul competent sa 
judece recursul in interesul legii vizand aplicarea dispozitiilor art. 
22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare 
aLegii nr. 286/2009 privind Codul penal cu referire la art. 129 alin. 
(2) lit. b) din Codul penal in cazul faptelor definitiv judecate la data 
de 1 februarie 2014. 

Principalele prevederi 

� Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in 
materie penala a luat in examinare sesizarea formulata de Curtea de Apel Bucuresti Sectia I penala 
in Dosarul nr. 200/93/2014 privind pronuntarea unei hotarari prealabile in vederea dezlegarii de 
principiu a problemei de drept vizand aplicarea dispozitiilor art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 
187/2012 pentru punerea in aplicare aLegii nr. 286/2009 privind Codul penal cu referire la art. 
129 alin. (2) lit. b) din Codul penal in cazul faptelor definitiv judecate la data de 1 februarie 2014. 

Punctul de vedere al judecatorului cauzei asupra problemei de drept sesizate 

� Din economia dispozitiilor art. 22 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 
286/2009privind Codul penal cu referire la art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul penal, rezulta ca 
aceasta norma tranzitorie speciala este aplicabila exclusiv cauzelor aflate in curs de judecata la 
data intrarii in vigoare a noului Cod penal. 

� Pe de alta parte, se observa ca Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 
286/2009 privind Codul penal, nici in cuprinsul capitolului IV, intitulat „Dispozitii speciale privind 
regimul sanctionator aplicabil minorilor“ si nici in cadrul vreunui alt capitol, nu a edictat vreo 
norma tranzitorie cu privire la acele situatii in care, in cadrul unei pedepse rezultante stabilite 
printr-o hotarare definitiva, se regasesc inglobate (prin cumul juridic sau aritmetic) si pedepse 
aplicate pentru infractiuni comise in timpul minoritatii. 

� Singura norma juridica reglementata cu privire la situatia speciala a infractorilor minori 
condamnati definitiv la data intrarii in vigoare a noului Cod penal este cea prevazuta de art. 21 din 
Legea nr. 187/2012 

� In acest context s-a apreciat ca vointa legiuitorului ar trebui interpretata in sensul ca, in astfel de 
cazuri, pedeapsa rezultanta, aplicata printr-o hotarare ramasa definitiva inainte de data de 1 
februarie 2014, pentru o pluralitate de infractiuni, comise parte in timpul minoritatii si parte 
dupa majorat, nu trebuie fractionata, in sensul inlocuirii pedepselor componente aplicate 
pentru infractiuni comise in timpul minoritatii cu masura educativa a internarii intr-un centru de 
reeducare si al executarii restului de pedepse in regim privativ de libertate, ci trebuie considerata 
ca un tot unitar si indivizibil, in care pedepsele nu mai pot fi disociate. 

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

� Cele mai multe dintre instantele judecatoresti care au exprimat un punct de vedere cu privire la 
posibilitatea aplicarii art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 187/2012, cu referire la art. 129 alin. (2) 
lit. b) din Codul penal – Curtea de Apel Bacau, Curtea de Apel Bucuresti, Curtea de Apel Galati, 
Curtea de Apel Alba Iulia, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Dolj, Tribunalul Caras-Severin, 
Tribunalul Valcea, Tribunalul Neamt, Tribunalul Bacau, Tribunalul Giurgiu, Tribunalul Ilfov, 
Judecatoria Buhusi, Judecatoria Sectorului 1, Judecatoria Sectorului 3, Judecatoria Faurei –, au fost 
de parere ca dispozitiile citate sunt incidente doar in cauzele aflate in curs de judecata la data 
intrarii in vigoare a Codului penal. 
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Opinia specialistilor consultati 

� Departamentul de Drept Penal din cadrul Facultatii de Drept – Universitatea din Bucuresti a 
transmis urmatorul punct de vedere: 

� Dispozitiile art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 187/2012 se refera la situatia cand, dupa 
ramanerea definitiva a hotararii de condamnare cu suspendarea executarii pedepsei pentru 
infractiuni savarsite in timpul minoritatii, a intrat in vigoare Codul penal, iar condamnatul a 
savarsit o noua infractiune in cursul termenului de incercare. 

� Dispunand revocarea masurii, instanta nu va mai putea aplica pedeapsa a carei executare 
fusese suspendata deoarece, potrivit Codului penal, aceasta sanctiune nu mai este aplicabila 
minorilor infractori. In acest caz pedeapsa va fi inlocuita cu o masura educativa in functie de 
natura pedepsei a carei suspendare fusese dispusa initial [inchisoarea va fi inlocuita cu masura 
educativa a internarii intr-un centru educativ– art. 22 alin. (2) din Legea nr. 187/2012, iar 
amenda va fi inlocuita cu masura educativa a consemnarii la sfarsit de saptamana – art. 22 alin. 
(3) din Legea nr. 187/2012]. 

� Daca noua infractiune comisa in termenul de incercare este savarsita dupa majorat va exista 
o pluralitate intre infractiunea comisa anterior – pentru care se dispusese masura suspendarii 
– si noua infractiune, pentru care va raspunde ca major. In urma revocarii suspendarii, 
pedeapsa aplicata nu mai poate fi pusa in executare, deoarece in Codul penal, fata de minorii 
infractori se pot lua numai masuri educative. 

� Conform art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 187/2012, daca pentru noua infractiune savarsita 
dupa majorat se va aplica o pedeapsa, atunci contopirea sanctiunilor (masura educativa si 
pedeapsa) se va face conformart. 129 alin. (2) din Codul penal. 

� Dispozitiile tranzitorii din art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 187/2012 sunt aplicabile cu 
privire la cauzele in care a fost pronuntata, pana la 1 februarie 2014, o hotarare de 
condamnare cu suspendarea executarii pedepsei pentru o infractiune comisa in timpul 
minoritatii si pentru care nu s-a pronuntat revocarea acestei masuri pana la aceeasi data. 

� Daca revocarea suspendarii executarii pedepsei pentru o infractiune comisa in timpul 
minoritatii a avut loc inaintea datei de 1 februarie 2014, inseamna ca instanta a dispus si 
executarea pedepsei inchisorii, solutie conforma cu dispozitiile Codului penal anterior. Astfel, 
la 1 februarie 2014 condamnatul s-ar afla in executarea unei pedepse cu inchisoarea aplicata 
pentru o infractiune savarsita in timpul minoritatii. Nu are importanta ca anterior fusese 
dispusa masura suspendarii executarii pedepsei cata vreme aceasta a fost revocata si pedeapsa 
a devenit executabila. In acest caz se vor aplica dispozitiile tranzitorii prevazute in art. 21 din 
Legea nr. 187/2012. Aceasta este situatia in care se afla condamnatul din cauza in care a fost 
pronuntata incheierea anexata. 

� In concluzie, dispozitiile din art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 187/2012 nu pot fi aplicate si 
in cazul faptelor definitiv judecate si pentru care s-a aplicat pedeapsa inchisorii pana la 1 
februarie 2014. 

� ICCJ a admis sesizarea formulata de Curtea de Apel Bucuresti Sectia I penala prin incheierea 
din data de 20 februarie 2014, in Dosarul nr. 200/93/2014, in vederea pronuntarii unei hotarari 
prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizand aplicabilitatea 
dispozitiilor art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 
286/2009 privind Codul penal cu referire la art. 129 alin. (2) lit. b) din noul Cod penal in cazul 
faptelor definitiv judecate la data de 1 februarie 2014 si a stabilit: 

� Prevederile art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 
286/2009 privind Codul penal cu referire la art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul penal nu sunt 
aplicabile faptelor definitiv judecate la data de 1 februarie 2014. 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  

� completarea art. 10 din Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor si studentilor 
�  modificarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice 
� completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 
� modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru PE 
� transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului si administrarea 

autoritatii publice central în proprietatea privata a autoritatilor administratiei publice locale 
� modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii 
� amânarea executarii silite a persoanelor fizice care au accesat credite în franci elvetieni 
� modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor în 

relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind 
protectia consumatorilor 

� declararea zilei de 24 ianuarie ca zi de sarbatoare legala 
� modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici 
� exercitarea profesiei de formator auto cu drept de libera practica, precum si pentru înfiin-

tarea, organizarea si functionarea Colegiului Formatorilor Auto din România 
� modificarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei, precum si a 

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
� modificarea art. 11 din Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii 
� modificarea O.U.G. nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al construc-

tiilor existente 
� modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale 
� amânarea la plata a obligatiilor fiscale datorate de operatorii economici care nu încaseaza 

creantele la termenul de scadenta de la institutiile publice 
� modificarea art. 70 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
� modificarea punctului 3 litera a), de la Anexa 1 din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale 
� modificarea alin. (2) al art. 4 din Legea recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au 

contribuit la Victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care 
si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la 
Brasov din noiembrie 1987, nr. 341/2004 

� modifcarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
� modificarea unor dispozitii legale în materia starii civile si a prelucrarii datelor cu caracter personal 
� modificare a O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civila 
� vânzarea spatiilor proprietate privata a statului, aflate în administrarea consiliilor judetene 

sau a consiliilor locale, închiriate asociatiilor sau fundatiilor 
� modificarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului 
� modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale 
� modificare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila 
� stimularea înfiintarii microîntreprinderilor de catre cetatenii români cu rezidenta într-o tara 

straina, care îsi restabilesc rezidenta pe teritoriul României 
� completarea art. 118 al O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice 
� modificarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica 
�  modificarea Legii nr. 241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare 
� modificarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala decizionala în administratia publica 
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Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

� constituirea Fondului social pentru acordarea de ajutor suplimentar familiilor si persoanelor 
singure, cu venituri reduse si care utilizeaza gaze naturale, pacura sau alti combustibili lichizi 
pentru incalzirea locuintei 

� completarea art. 33 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic 
� modificarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic 
� modificarea art. 40 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice 
� propunere legislativa privind registratorii comerciali si activitatea de inregistrare in registrul 

comertului 
� modificarea art. 8 din Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep 

taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in 
strainatate 

� modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul 
taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate  

� modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii 
� modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap 
� modificarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, nece-

sara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local 
� modificarea Legii nr. 151/2010 privind serviciile speciale de sanatate, educatie si sociale adre-

sate persoanelor cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari de sanatate mintala asociate 
� modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii 
� modificarea art. 6 al Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006 
� modificarea lit. a) a alin. (1) al art. 7 din O.U.G. nr. 125/2006 si pentru modificarea art. 2 din 

Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura 
� modificarea Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei 
� modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii 
� aprobarea O.U.G. nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei 

participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat 
� completarea Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri 

publice 
� modificarea Legii nr. 103/2012 pentru aprobarea O.G. nr. 18/2009 privind organizarea si 

finantarea rezidentiatului 
� modificarea Legii nr. 103/2012 pentru aprobarea O.G. nr. 18/2009 privind organizarea si 

finantarea rezidentiatului 
� protejarea rezervei de gaze naturale a Romaniei si interzicerea exploatarii resurselor naturale 

prin metode neconventionale care pericliteaza siguranta mediului 
� folosirea limbajului semnelor romane si limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat 
� aprobarea O.U.G. nr. 109/2013 pentru completarea O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul 

strainilor in Romania 
� modificarea Legii nr. 152/1998, infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte 
� modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei 
� completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii 
� modificarea art. 1 din Legea nr. 226/2011 privind reparatiile morale si material pentru fostele 

cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944-31 
decembrie 1961 

� infiintarea Regiei Monopolurilor Statului 
� instituirea Zilei Nationale a Literaturii Romane 
� exploatarea resurselor naturale cu continuturi de metale pretioase ale Romaniei 
� modificarea Normelor financiare pentru activitatea sportive, aprobate prin H.G. nr. 1447/2007 
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 Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

� modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, publicata in Monito-
rul Oficial al Romaniei, Partea I-a nr. 123 din 20 februarie 2007 

� completarea art. 99 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 
� completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatului Poporului 
� completarea Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011 
� proiect de lege privind sprijinirea si orientarea elevilor in cariera 
� modificarea Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale 
� modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali 
� completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 
� completarea art. 22 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi 
� aprobarea O.U.G. nr. 9/2014 pentru aprobarea unor masuri de eficientizare a sistemului de 

gestionare a instrumentelor structurale 
� statutul cetatenilor Republicii Moldova pe teritoriul Romaniei  
� modificarea art. 16 din Legea nr. 13/2007 privind energia electrica 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene 

 

In Jurnalul Oficial nr. L168 din 7 iunie 2014 a fost publicata Decizia Consiliului privind sistemul de resurse proprii 
ale Uniunii Europene (2014/335/UE, Euratom). 
 

Decizia stabileste normele privind alocarea resurselor proprii ale Uniunii pentru a asigura, in temeiul articolului 

311 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE), finantarea bugetului anual al Uniunii. Decizia 

2007/436/CE, Euratom se abroga. Orice trimiteri la Decizia 70/243/CECO, CEE, Euratom a Consiliului (5), la 

Decizia 85/257/CEE, Euratom a Consiliului (6), la Decizia 88/376/CEE, Euratom a Consiliului (7), la Decizia 

94/728/CE, Euratom a Consiliului (8), la Decizia 2000/597/CE, Euratom a Consiliului (9) sau la Decizia 

2007/436/CE, Euratom se interpreteaza ca trimiteri la prezenta decizie si se citesc in conformitate cu tabelul de 

corespondenta prevazut in anexa la prezenta decizie. Art. 2, 4 si 5 din Deciziile 94/728/CE, Euratom, 

2000/597/CE, Euratom si 2007/436/CE, Euratom continua sa se aplice calcularii si ajustarii veniturilor care provin 

din aplicarea unei cote de apel la baza de calcul a TVA stabilita in mod unitar si limitata la un procent cuprins 

intre 50 % si 55 % din PNB-ul sau VNB-ul fiecarui stat membru, in functie de anul in cauza, precum si calcularii 

corectiei dezechilibrelor bugetare acordate in favoarea Regatului Unit pentru perioada 1995-2013. 

 
UE participa la Eurostars-2 de sprijinire a IMM-urilor 

 

In Jurnalul Oficial nr. L169 din 7 iunie 2014 a fost publicata Decizia nr. 553/2014/UE privind participarea 
Uniunii la un program de cercetare si dezvoltare derulat in comun de mai multe state membre pentru a 
sprijini intreprinderile mici si mijlocii care desfasoara activitati de cercetare si dezvoltare. 
 

Decizia stabileste regulile privind participarea Uniunii la cel de al doilea program de cercetare si dezvoltare 

derulat in comun de mai multe state membre, destinat sa sprijine IMM-urile care desfasoara activitati de 

cercetare si dezvoltare (denumit in continuare „Eurostars-2”) si conditiile acestei participari. 

 
Monitorizarea institutiilor care functioneaza printr-o sucursala a fost facilitata 

 

In Jurnalul Oficial nr. L172 din 12 iunie 2014 a fost publicat Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 
620/2014 de stabilire a standardelor tehnice de punere in aplicare cu privire la schimbul de informatii dintre 
autoritatile competente din statul membru de origine si din statul membru gazda, in conformitate cu 
Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European si a Consiliuluii. 
 

Regulamentul stabileste forme, modele si proceduri standard pentru cerintele privind schimbul de informatii, 

care ar putea facilita monitorizarea institutiilor care functioneaza printr-o sucursala sau care isi exercita 

libertatea de a presta servicii in unul sau mai multe state membre, altele decat cele in care isi au sediul social. El 

se aplica in ceea ce priveste informatiile prevazute in Regulamentul delegat (UE) nr. 524/2014.  

 
Noi masuri impotriva abuzului de piata 

 

In Jurnalul Oficial nr. L173 din 12 iunie 2014 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de 
piata (regulamentul privind abuzul de piata) si de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European 
si a Consiliului si a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE si 2004/72/CE ale Comisiei. 
 

Regulamentul stabileste un cadru comun de reglementare a utilizarii abuzive a informatiilor privilegiate, a 

divulgarii neautorizate a informatiilor privilegiate si a manipularii pietei (abuz de piata), precum si masuri pentru 

prevenirea abuzului de piata pentru a asigura integritatea pietelor financiare in Uniune si pentru a consolida 

protectia si increderea investitorilor in aceste piete. 

 
Proiectul de Carta privind guvernanţa pe mai multe niveluri in Europa a fost aprobat 

 

In Jurnalul Oficial nr. C174 din 7 iunie 2014 a fost publicata Rezolutia Comitetului Regiunilor – Carta privind 
guvernanta pe mai multe niveluri in Europa 2014/C 174/01. 
 

Carta poate contribui la consolidarea bugetelor publice, masurile si activitatile care decurg din ea nu trebuie sa 

genereze in niciun caz noi obstacole administrative si sarcini financiare. 
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Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 159 din 26 mai 2014 a fost publicata ultima publicatie CJUE.  
 

 

Jurisprudenta europeana 
 

Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) > procedura de selectie in vederea intocmirii unei 
liste de rezerva pentru: Asistent administrativ, Planificare (AST 3); Asistent, Relatii interne 
corporative (AST 3); Auditor intern, Departamentul Audit (agent contractual, FG IV, contract de 
lunga durata); Responsabil stiintific, Gestionarea riscurilor si gestionarea semnalelor (agent 
contractual, FG IV, contract de lunga durata). Anuntul a fost publicat in JO C 176A din 11 iunie 2014.  

 

Conditiile de angajare si fisa postului: http://www.ema.europa.eu/ema/ - rubrica „Careers at the Agency”. 
 

Inscriere: Cererile de candidatura trebuie completate electronic folosind formularul disponibil pe site-ul 
web al agentiei. Datorita numarului mare de cereri de candidatura pe care le primeste agentia, in 
apropierea termenului de depunere a cererilor sistemul poate intampina dificultati in prelucrarea 
unor cantitati mari de date. 

 

Termen-limita: 11 iulie 2014, ora 24.00. 
 
 EPSO > selectie pe baza de dosare si pe baza sustinerii unor probe, in vederea constituirii unei liste de 
rezerva pentru recrutarea de asistenti intr-unul dintre domeniile urmatoare: 1. Sisteme de informatii 
(57 candidati); 2. Securitatea sistemelor de informatii (21 candidati); 3. Retele si telecomunicatii (18 
candidati); 4. Infrastructura birotica si centru de date (44 candidati); 5. Web (11 candidati). Anuntul a 
fost publicat in JO C 178A din 12 iunie 2014. 
 

Inscriere: Inscrierea se face pe cale electronica, urmand procedura indicata pe site-ul internet al EPSO si, in 
special, in Instructiunile de inscriere. Nu va puteti inscrie decat la unul dintre aceste domenii. 

 

Termen-limita (inclusiv validarea): 15 iulie 2014, ora 12.00 (dupa-amiaza), ora Bruxelles-ului.  

 
Frontex > post vacant pentru functia de director executiv (AD 14) al Agentiei Europene pentru Gestio-
narea Cooperarii Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (Frontex). 
Anuntul a fost publicat in JO C 180A din 13 iunie 2014. 
 

Inscriere: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext 
 

Termen-limita: 14 iulie 2014. Inscrierea online nu va mai fi posibila dupa ora 12.00 dupa-amiaza, ora 
Bruxelles-ului.  

 

Informatii suplimentare sau probleme tehnice: e-mail: HR-A2-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu 

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.  
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 
 

 MJ propune suplimentarea organigramei Inspecti-

ei Judiciare si ICCJ  
 
Ministerului Justitiei a publicat pe data de 10 iunie doua proiecte de Hotarare 
privind suplimentarea numarului maxim de posturi al Inspectiei Judiciare si al 
Înaltei Curti de Casatie si Justitie. 

Conform expunerii de motive, se propune suplimentarea numarului maxim de posturi pentru: 

� Înalta Curte de Casatie si Justitie cu 1 post de judecator, 8 posturi de magistrat-asistent si 5 posturi de 
grefier (de la 525 de posturi in prezent, la 539 de posturi), in scopul asigurarii punerii in aplicare a noului Cod 
de procedura penala si al aplicarii in conditii corespunzatoare a noului Cod de procedura civila; 

� Inspectiei Judiciare cu 10 posturi de inspector judiciar: 8 posturi de judecator inspector si 2 posturi de 
procuror inspector.  

 
� 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. 

Normele metodologice privind avizarea activitatilor 

in domeniul dispozitivelor medicale au fost elaborate 

Ministerul Sanatatii a publicat pe data de 10 iunie un proiect de Ordin 
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Titlului XIX din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si 
completarile ulterioare, referitoare la avizarea activitatilor in domeniul 
dispozitivelor medicale. 

Conform referatului de aprobare, proiectul de ordin stabileste procedurile de emitere a avizelor pentru 
activitati in domeniul dispozitivelor medicale, proceduri similare cu cele prevazute in normele anterioare 
aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1636/2004, care ar urma sa se abroge explicit. 
 

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

adresa: propuneri@ms.ro, in 10 zile de la publicare. 
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