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In Monitorul Oficial nr. 436 din 16 iunie 2014 a fost publicata H.G. nr. 

465/2014 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea 
riscului seismic al constructiilor existente, republicata, aprobate prin 
Hotararea Guvernului nr. 1.364/2001. 

Principalele prevederi 

� Consiliile judetene si locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor 

lua masuri in aria lor de autoritate, potrivit prevederilor art. 4 alin. (8) lit. b) din ordo-
nanta si ale art. 52 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functio-

narea asociatiilor de proprietari, cu modificarile ulterioare, pentru monitorizarea actiunilor 
proprietarilor/asociatiilor de proprietari, referitoare la indeplinirea obligatiilor legale 

privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatia de locuinta. 

Masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente 

Autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor 

In Monitorul Oficial nr. 436 din 16 iunie 2014 a fost publicat 
Regulamentul nr. 9/2014 al Autoritatii de Supraveghere Financiara 
privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a 
investitiilor, a organismelor de plasament colectiv in valori mobilia-
re si a depozitarilor organismelor de plasament colectiv in valori 
mobiliare. 

Principalele prevederi 
� Regulamentul stabileste norme in aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu 

modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 297/2004, si a 
O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si 
societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii 
nr. 297/2004 privind piata de capital, denumita in continuare O.U.G. nr. 32/2012, cu privire 
la autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, denumite in 
continuare S.A.I., a organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare, denumite in 
continuare O.P.C.V.M., si a depozitarilor O.P.C.V.M. 

� Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., este autoritatea 
competenta sa aplice prevederile prezentului regulament, prin exercitarea prerogativelor 
stabilite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea 
si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari 
prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare. 

� A.S.F. hotaraste cu privire la emiterea unei decizii de autorizare, respectiv cu privire la 
retragerea autorizatiei, in termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea dosarului 
complet al solicitantului, cu exceptia cazului in care O.U.G. nr. 32/2012 sau prevederile 
prezentului regulament stabilesc un alt termen. 

� In cazul respingerii unei cereri, A.S.F. emite o decizie motivata, care poate fi contestata in 
termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii ei. 

� Orice solicitare motivata a A.S.F. de informatii suplimentare sau de modificare a 
documentelor prezentate initial intrerupe termenul, care reincepe sa curga de la data 
depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai 

tarziu de 60 de zile de la data solicitarii A.S.F., sub sanctiunea respingerii cererii.  
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 Metodologia de elaborare si aplicare a Testului IMM 

In Monitorul Oficial nr. 438 din 16 iunie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 698/2014 al ministrului Economiei, Departamentul 
pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism 
pentru aprobarea Metodologiei de elaborare si aplicare a 
Testului IMM. 

Principalele prevederi 

� Metodologia reglementeaza modul de efectuare a Testului IMM prin care se evalueaza 
sistematic impactul ex-ante al proiectelor de acte normative asupra intreprinderilor mici si 
mijlocii, in conformitate cu principiul «Ganditi mai intai la scara mica» si principiul 
numarului constant, la care sunt obligati initiatorii proiectelor de acte normative, conform 
Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 

� Aplicarea Testului IMM se realizeaza prin parcurgerea unor etape specifice prin care se 
evalueaza potentialele efecte asupra activitatii IMM-urilor ca urmare a aplicarii respectivei 
reglementari. 

� Evaluarea rezultatelor Testului IMM trebuie sa conduca la identificarea corectiilor care se 
impun si la imbunatatirea conditiilor pentru IMM-uri in definitivarea proiectelor de acte 
normative. 

� Initiatorul actului normativ are obligatia de a respecta in redactarea proiectului de act 
normativ principiul «Ganditi mai intai la scara mica» si principiul numarului constant. 

Functionarea Grupului pentru evaluarea impactului economic 

al actelor normative asupra IMM 

In Monitorul Oficial nr. 441 din 17 iunie 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 699/2014 al ministrului Economiei, Departamentul pentru 
Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism privind 
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Grupului 
pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra 
intreprinderilor mici si mijlocii. 

Principalele prevederi 

� Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra intreprinderilor 

mici si mijlocii, denumit in continuare GEIEAN, se constituie ca organism de dialog 
interinstitutional fara personalitate juridica, pe langa Departamentul pentru Intreprinderi 
Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism, denumit in continuarea DIMMMAT, si isi 
desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile prezentului regulament. 

� Evaluarea impactului economic al actelor normative asupra intreprinderilor mici si mijlocii 
reprezinta un instrument destinat imbunatatirii calitatii si coerentei procesului de 
reglementare a intreprinderilor mici si mijlocii din perspectiva dezvoltarii durabile a 
Romaniei. 

� GEIEAN este un organism de dialog interinstitutional pentru dezbaterea impactului actelor 
normative asupra intreprinderilor mici si mijlocii, in cadrul caruia membri desemnati de 
ministere si alte autoritati ale administratiei publice centrale emit un aviz consultativ cu 
privire la oportunitatea promovarii actelor normative supuse analizei. 
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 Normele Metodologice de aplicare a OUG privind Programului national 

de dezvoltare locala au suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 442 din 17 iunie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 919/2014 al ministrului Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice privind modificarea si completarea 
Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a 
prevederilor O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
national de dezvoltare locala, aprobate prin Ordinul nr. 
1.851/2013. 

Principalele prevederi 

� Pentru subprogramul „Modernizarea satului romanesc“ sunt considerate eligibile unitatile 
administrativ-teritoriale reprezentate de autoritatile administratiei publice locale ale 
comunelor, precum si unitatile administrativ-teritoriale membre ale asociatiilor de 
dezvoltare intercomunitara, constituite in conditiile legii, pentru investitiile realizate prin 
asociatiile de dezvoltare intercomunitara, reprezentate de autoritatile administratiei publice 
locale ale comunelor. 

Normele de implementare a programului „Prima casa“  

au suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 447 din 19 iuniw 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 791/2014 al MFP privind modificarea si completarea anexei nr. 6 
la Ordinul nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Conventiei privind 
implementarea programului „Prima casa“ si a Conventiei de garantare 
si pentru reglementarea unor masuri necesare pentru aplicarea 
prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 717/2009 privind 
aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casa“. 

Principalele prevederi 
� Conditia referitoare la rangul dreptului de ipoteca trebuie sa fie indeplinita pana la 

momentul formularii cererii de plata a garantiei de catre Finantator.  
� In cazul primirii de catre Finantator a comunicarii respingerii cererii de plata a garantiei de 

la FNGCIMM, in temeiul contractului de garantare, corespunzator procentului garantiei 
emise de FNGCIMM in numele si in contul statului, Finantatorul are dreptul sa inscrie in 
cartea funciara ipoteca legala prevazuta de art. 2.386 pct. 3 din Codul civil, concomitent cu 
radierea din cartea funciara a ipotecii legale instituite in favoarea statului roman.  

� Radierea dreptului de ipoteca legala instituit in favoarea statului, proportional cu procentul 
de garantare, se va face in baza deciziei FNGCIMM privind/espingerea cererii de plata. 

� Inscrierea ipotecii legale, cu notarea interdictiilor, se efectueaza in temeiul contractului de 
garantare. 

� In cazul garantiilor acordate din plafonul alocat, drepturile izvorate din politele de 
asigurare a imobilelor achizitionate/construite in cadrul Programului se vor imparti in mod 
egal intre statul roman, reprezentat prin MFP, si Finantator. 

� Finantatorul are dreptul sa preia portofoliul de credite al unui alt finantator eligibil din 

cadrul Programului. 
� Finantatorul si statul, reprezentat prin MFP, emit acordul pentru efectuarea platii 

despagubirilor a caror valoare depaseste echivalentul in lei al sumei de 10.000 euro, dar 
care se incadreaza in limita de pana la 50% din valoarea creditului initial, prevazuta de art. 1 
alin. (78) din O.U.G. nr. 60/2009 catre proprietarul locuintei, cu respectarea prevederilor 
legale in vigoare. 
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  Au fost stabilite comisioanele de analiza in cadrul programului 

 „Prima casa“ 

In Monitorul Oficial nr. 448 din 19 iunie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 813/2014 al MFP privind stabilirea nivelului comisioa-
nelor de analiza si/sau de gestiune in cadrul programului „Prima 
casa“, Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in 
domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din 
instrumentele structurale ale UE alocate Romaniei, Programului 
privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin 
credite bancare cu garantie guvernamentala si al Programului 
privind cresterea calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor. 

Principalele prevederi 

� Finantatorii care solicita Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si 
Mijlocii – SA – IFN (FNGCIMM) emiterea unei promisiuni de garantare in cadrul programului 
„Prima casa“ vor face dovada achitarii unui comision unic de analiza de 0,15%/an din valoarea 
promisiunii de garantare. 

� Pentru semestrul II al anului 2014 se aproba comisionul de gestiune a garantiilor acordate de 
FNGCIMM, in numele si contul statului roman, in cadrul programului „Prima casa“, la nivelul de 
0,49% pe an, calculat la soldul garantiei statului. 

� Pentru analiza documentatiei care insoteste solicitarea de obtinere a acordului de principiu 

privind emiterea garantiei in cadrul Programului de sprijin conform art. 10 alin. (1) si (2) din 
Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii 
prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii 
Europene alocate Romaniei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 175/2010, cu modificarile 
si completarile ulterioare, FNGCIMM percepe un comision unic de analiza in suma de 500 lei. 

� Pentru semestrul II al anului 2014 se aproba comisionul de gestiune a garantiilor acordate de 
FNGCIMM, in numele si contul statului roman, in cadrul Programului de sprijin prevazut la art. 
3, la nivelul de 0,49% pe an, calculat la soldul finantarii garantate. 

� Pentru semestrul II al anului 2014 se aproba comisionul de gestiune a garantiilor acordate de 
FNGCIMM, in numele si contul statului roman, in cadrul Programului privind reabilitarea 
termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala, la 
nivelul de 0,49% pe an, calculat la soldul finantarii garantate. 

BNR a stabilit rata dobanzii platita la rezervele minime obligatorii 

In Monitorul Oficial nr. 444 din 18 iunie 2014 a fost publicata 
Circulara nr. 19/2014 a Bancii Nationale a Romaniei privind ratele 
dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii constituite in lei 
si in dolari SUA incepand cu perioada de aplicare 24 mai–23 iunie 
2014. 

Principalele prevederi 

� Incepand cu perioada de aplicare 24 mai–23 iunie 2014 rata dobanzii platita la rezervele 
minime obligatorii constituite in lei este de 0,48% pe an, iar rata dobanzii platita la rezervele 
minime obligatorii constituite in dolari SUA este de 0,14% pe an. 
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In Monitorul Oficial nr. 444 din 18 iunie 2014 a fost republicata 
Legea nr. 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale. 
 

Principalele prevederi 
� Activitatea notariala asigura persoanelor fizice si juridice constatarea raporturilor juridice civile 

sau comerciale nelitigioase, precum si exercitiul drepturilor si ocrotirea intereselor, in 
conformitate cu legea. 

� Activitatea notariala se realizeaza de notarii publici prin acte notariale si consultatii juridice 
notariale, in conditiile prezentei legi. 

� Notarul public este investit sa indeplineasca un serviciu de interes public si are statutul unei 
functii autonome. 

� Pe teritoriul Romaniei functia de notar public se organizeaza si se exercita numai in conditiile 

prezentei legi, in cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, denumita in continuare 
Uniunea, si al Camerelor Notarilor Publici, denumite in continuare Camere. 

� Functia de notar public se exercita numai de catre notarii publici membri ai Uniunii, organizati in 
cadrul Camerelor. 

� In exercitarea profesiei si in legatura cu aceasta, notarul public este protejat de lege. 
� Constituirea si functionarea de forme de organizare a profesiei de notar public, altele decat 

Uniunea si Camerele, sunt interzise. Actele de constituire si de inregistrare a oricaror altor forme 
de organizare sunt nule de drept. 

� Notarul public isi exercita functia intr-un birou notarial. Formele de exercitare a functiei de 
notar public sunt: 

• birou individual; 

• societate profesionala. 
� In cadrul biroului individual isi exercita functia un notar public, angajati cu studii superioare si 

personal auxiliar. 
� Societatea profesionala se constituie din 2 sau mai multi notari publici asociati. In cadrul societatii 

profesionale, notarii publici asociati pot angaja personal cu studii superioare si personal auxiliar. 
� Notarii publici asociati intr-o societate profesionala isi exercita personal functia si raspund 

individual pentru activitatea lor. 
� Notarul public nu isi poate exercita functia, in acelasi timp, in mai multe forme de exercitare a 

acesteia. 
� Formele de exercitare a profesiei de notar public vor fi individualizate prin denumire, dupa cum 

urmeaza: 

• in cazul biroului individual – numele notarului public titular, urmat de sintagma „birou 
individual notarial“ sau denumirea biroului; 

• in cazul societatii profesionale – numele notarilor publici asociati sau denumirea societatii 
profesionale, in ambele cazuri urmate de sintagma „societate profesionala notariala“. 

� Denumirile vor figura pe insemnele exterioare ale birourilor individuale sau ale societatilor 
profesionale, in conditiile stabilite de statutul profesiei. 

� Prin contractul de asociere, notarii publici pot conveni ca denumirea societatii profesionale sa 
ramana nemodificata, in cazul decesului sau al iesirii din asociere a unuia dintre asociati. 

� Notarul public este liber sa opteze si sa isi schimbe in orice moment optiunea pentru una dintre 
formele de exercitare a functiei prevazute de lege. 

� Cu respectarea prevederilor prezentei legi si ale statutului profesiei, o forma de exercitare a 

functiei de notar public se poate transforma in alta fara a intra in lichidare. 

 Legea notarilor publici si a activitatii notariale a fost republicata 
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CSM a adus modificari Regulamentului privind concursul 

de admitere si examenul de absolvire a INM 

In Monitorul Oficial nr. 446 din 18 iunie 2014 a fost publicata 
Hotararea nr. 652/2014 a Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii pentru modificarea si completarea Regulamentului 
privind concursul de admitere si examenul de absolvire a 
Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006. 

Principalele prevederi 

� Presedintele comisiei de admitere a concursului stabileste fisa de atributii pentru vicepresedinti, 
membrii comisiei, responsabilii de sala si pentru supraveghetori, precum si sarcinile ce revin 
tribunalelor si parchetelor de pe langa acestea, in vederea bunei desfasurari a concursului. 

� Pe parcursul desfasurarii probei membrii comisiei de admitere a concursului, responsabilii de sala 
si supraveghetorii nu pot da candidatilor indicatii referitoare la rezolvarea testului si nu pot aduce 
modificari acestuia si baremului de evaluare si notare. Orice nelamurire legata de subiecte se 
discuta direct cu comisia de elaborare a subiectelor. 

� Termenele prevazute de prezentul regulament se calculeaza potrivit dispozitiilor art. 181 din 

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

Regulamentul concursului de admitere in magistratura  

a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 446 din 18 iunie 2014 a fost publicata 
Hotararea nr. 653/2014 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind 
organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura, 
aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. 279/2012. 

Principalele prevederi 

� Presedintele comisiei de admitere a concursului stabileste fisa de atributii pentru 
vicepresedinti, membrii comisiei, responsabilii de sala si pentru supraveghetori, precum si 
sarcinile ce revin tribunalelor si parchetelor de pe langa acestea, in vederea bunei desfasurari a 
concursului. 

� Pe parcursul desfasurarii probei membrii comisiei de admitere a concursului, responsabilii de 
sala si supraveghetorii nu le pot da candidatilor indicatii referitoare la rezolvarea testului si nu 
pot aduce modificari acestuia si nici baremului de evaluare si notare. Orice nelamurire legata de 
subiecte se discuta direct cu comisia de elaborare a subiectelor. 

� Termenele prevazute de prezentul regulament se calculeaza potrivit dispozitiilor art. 181 din 

Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
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Principalele prevederi 

� Organele de conducere ale O.C.J.R. sunt: 

• Congresul (format din toti delegatii Colegiilor teritoriale membre); 

• Consiliul (format din toti decanii Colegiilor teritoriale membre); 

• Comitetul coordonator (format din presedinte, prim-vicepresedinte si vicepresedinti); 

• Comisia de cenzori. 

� In cadrul O.C.J.R. functioneaza urmatoarele organe de specialitate: 

• Comisia de disciplina; 

• Comisia metodologica de indrumare profesionala; 

• secretarul general; 

• trezorierul; 

• aparatul tehnico-administrativ al O.C.J.R. 

Statutul profesiei de consilier juridic a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 452 din 20 iunie 2014 a fost publicata 
Hotararea nr. 4/2012 Ordinului Consilierilor Juridici din Romania 
pentru modificarea Statutului profesiei de consilier juridic. 

CAFR organizeaza concurs pentru auditarea proiectelor finantate 

din fonduri europene 

In Monitorul Oficial nr. 452 din 20 iunie 2014 a fost publicata Hotararea 

nr. 16/2014 a Camerei Auditorilor Financiari din Romania privind 
aprobarea organizarii cursului pentru auditarea proiectelor finantate 
din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori. 

Principalele prevederi 

� Camera Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare Camera sau CAFR, va 

publica pe site-ul propriu data la care va avea loc testul, locatia desfasurarii testului, 
bibliografia pentru test, precum si alte informatii suplimentare necesare. 

� Testul sustinut la finalul cursului pentru auditarea operatiunilor finantate din fonduri 

europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori va cuprinde doua probe: 

• proba scrisa; timpul alocat probei scrise este de 3 ore; 

• proba orala. 

� Intrarea in sala a participantilor se va face cu 30 de minute inainte de ora de incepere a 
testului, pe baza cartii de identitate/buletinului de identitate. 

� Odata cu inceperea testului se interzice intrarea in sala a oricarui altui participant. 

� Lucrarile participantilor sunt secrete. Pentru asigurarea caracterului secret, numele, prenumele 
si numarul carnetului de auditor ale fiecarui participant se vor inscrie in coltul negru al lucrarii, 
care se va sigila la predarea acesteia. 
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Principalele prevederi 

� Intre motivele de persecutie, cum sunt rasa, religia, nationalitatea, apartenenta la un anumit 
grup social sau opinie politica si actele de persecutie sau absenta protectiei impotriva unor 
astfel de acte trebuie sa existe o legatura.  

� Actele si faptele prevazute anterior pot fi considerate ca reprezinta persecutie indiferent daca 
motivele de persecutie sunt reale sau au fost atribuite persoanei in cauza de agentul care 
exercita persecutia. 

� In analiza situatiei solicitantului, autoritatea competenta va lua in considerarejexistenta 
posibilitatii asigurarii, in tara de origine, a protectiei impotriva persecutiei sau a riscului serios. 
In tara de origine, protectia impotriva persecutiei sau a riscului serios poate fi asigurata, cu 
conditia sa fie dispusa si in masura sa ofere protectie, de catre: 

• stat; ori 

• partide sau organizatii, inclusiv organizatiile internationale, care controleaza statul sau 
o parte importanta din teritoriul acestuia. 

Normele metodologice de aplicare a Legii privind azilul in Romania  

au suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 437 din 16 iunie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 471/2014 pentru modificarea si completarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul in 
Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.251/2006. 

Forma si continutul permisului de conducere au suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 442 din 17 iunie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 91/2014 al ministrului Afacerilor Interne pentru 
modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 
157/2012 privind forma si continutul permisului de conducere. 

Principalele prevederi 
� Prezentul ordin transpune prevederile art. 1 alin. (1) si ale anexei I la Directiva 2006/126/CE a 

Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere 
(reformata), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 403 din 30 decembrie 
2006, astfel cum a fost modificata si completata prin Directiva 2011/94/UE a Comisiei din 28 
noiembrie 2011 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European si a 
Consiliului privind permisele de conducere, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
seria L, nr. 314 din 29 noiembrie 2011, si prin pct. I din anexa la Directiva 2012/36/UE a Comisiei 
din 19 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European si a 
Consiliului privind permisele de conducere, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
seria L, nr. 321 din 20 noiembrie 2012. 

Coduri armonizate ale uniunii europene 

� Conducatorul auto (probleme medicale) 

• Corectarea si/sau protejarea vederii 
- Ochelari 
- Lentila (lentile) de contact 
- Sticla protectoare 
- Lentila opace. 
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Principalele prevederi 

� Facilitatea de depozit inseamna o facilitate permanenta a Eurosistemului pe care contrapartile 
o pot folosi pentru a constitui depozite overnight la o banca centrala nationala la o rata 
prestabilita a dobanzii pentru depozite; 

� Rata dobanzii pentru facilitatea de depozit inseamna rata dobanzii aplicabila facilitatii de 
depozit. 

� Conturile PM si subconturile acestora sunt remunerate cu: 

• 0%; sau 

• rata dobanzii pentru facilitatea de depozit a Eurosistemului minus 0,25%, fiind aleasa 
cea mai mica dintre cele doua. 

Functionarea sistemului de plati TARGET2-Romania  

a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 445 din 18 iunie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 3/2014 al Bancii Nationale a Romaniei pentru 
modificarea si completarea anexei II la Ordinul Bancii Nationale a 
Romaniei nr. 17/2012 privind functionarea sistemului de plati 
TARGET2-Romania. 

Salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014 

In Monitorul Oficial nr. 450 din 19 iunie 2014 a fost publicata O.U.G. 

nrr. 37/2014 pentru modificarea si completarea art. 13 din Ordonanta 
de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului 
platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in 
domeniul cheltuielilor publice. 

Principalele prevederi 

� In anul 2014, pentru personalul militar, politistii si functionarii publici cu statut special din 
sistemul administratiei penitenciare, indemnizatiile, compensatiile, primele, ajutoarele, platile 
compensatoare, despagubirile, compensatiile lunare pentru chirie si alte drepturi acordate 
potrivit actelor normative in vigoare, care nu fac parte din solda lunara bruta/salariul lunar brut, 
se stabilesc in raport cu nivelul bazei de calcul al acestora utilizat pentru luna decembrie 2011. 

� Incepand cu data de 1 iulie 2014, cuantumul drepturilor acordate personalului militar, 
politistilor, functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si 
personalului civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, care 
executa lucrari de exceptie sau misiuni speciale, apreciate ca atare de conducatorii acestora, se 

stabileste in conditiile prevazute de art. 15 din cap. II sectiunea a 2-a din anexa nr. VII – Familia 
ocupationala de functii bugetare «Aparare, ordine publica si siguranta nationala» la Legea-cadru 
nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, pe baza normelor metodologice aprobate prin ordin al 

ordonatorului principal de credite. 

� Baza de calcul al drepturilor o reprezinta solda lunara/salariul de baza prevazute de legislatia 

in vigoare la data de 31 decembrie 2009. 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

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

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principalele prevederi 

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

pentru realizarea reformei cadrului legislativ si institutional in domeniul achizitiilor publice, 
denumit in continuare Comitetul. 

� Scopul Comitetului il reprezinta coordonarea procesului de reforma a cadrului legislativ si 
institutional in domeniul achizitiilor publice. 

� Conducerea Comitetului este asigurata de ministrul fondurilor europene. 

� Comitetul prezinta prim-ministrului informari periodice cu privire la stadiul progreselor 

realizate in implementarea planurilor de actiuni. 

A fost infiintat Comitetul interministerial pentru realizarea reformei 

cadrului legislativ si institutional in domeniul achizitiilor publice 

In Monitorul Oficial nr. 453 din 20 iunie 2014 a fost publicata 
Decizia nr. 453/2014 a Prim-Ministrului privind infiintarea 
Comitetului interministerial pentru realizarea reformei cadrului 
legislativ si institutional in domeniul achizitiilor publice. 

A fost aprobata Procedura de restituire a taxei pe poluare 

pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante 

In Monitorul Oficial nr. 454 din 20 iunie 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 365/741/2014 al ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice si 
al ministrului Finantelor Publice privind aprobarea Procedurii de 
efectuare a platilor sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti 
avand ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si a 
taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si a 
modelului si continutului unor formulare. 

Principalele prevederi 
� Contribuabilul care, in baza unei hotarari judecatoresti executorii, are dreptul la restituirea 

sumelor reprezentand taxa pe poluare pentru autovehicule si taxa pentru emisiile poluante 
provenite de la autovehicule, dobanzile calculate pana la data platii integrale si cheltuielile de 
judecata, precum si orice alte sume stabilite de instantele judecatoresti, depune, in vederea 
restituirii, la organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala 
o cerere. 

� Sumele se restituie, la cererea contribuabilului, persoana fizica sau juridica, in conformitate cu 
prevederile art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre organul fiscal competent, care 
reprezinta: 

• in cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in 
mod independent sau exercita profesii libere – organul fiscal la care persoana este 

inregistrata ca platitor de impozite si taxe; 

• in cazul persoanelor fizice – organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana fizica isi 

are domiciliul fiscal. 
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Principalele prevederi 
� Sectiunea nr. 1 din Nomenclatorul lucrarilor si serviciilor care se presteaza de catre autoritatile 

publice pentru protectia mediului in regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente acestora, 
aprobat prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.108/2007, publicat in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 629 din 13 septembrie 2007, cu modificarile 
ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

 

Lucrari si servicii prestate de catre autoritatile publice pentru protectia mediului 

Scopul lucrarii sau al 

serviciului 

Tipul lucrarii sau al 
serviciului care se 
presteaza 

Cuantumul 
tarifului care se 
incaseaza, fara 

TVA 

(lei) 

Precizari suplimentare 

Parcurgerea procedurii 

de evaluare a 

impactului asupra 

mediului pentru 

anumite proiecte 

publice si private 

(diverse etape) sau 

revizuirea/actualizarea 

acordului de mediu 

Evaluarea initiala a 
solicitarii 

100  

Etapa de incadrare a 
proiectului in procedura 
de evaluare a impactului 
asupra mediului 

400 

In cazul proiectelor 
pentru care este 
obligatorie efectuarea 
raportului la studiul de 
evaluare a impactului 
asupra mediului nu se 
tarifeaza aceasta etapa. 

Etapa de definire a 
domeniului evaluarii si de 
realizare a raportului 
evaluarii impactului asupra 
mediului 

1.000  

Etapa de analiza a calitatii 
raportului evaluarii 
impactului asupra 
mediului 

2.000  

Revizuirea/Actualizarea 
acordului de mediu 

500  

Finalizarea programului 
pentru conformare, dupa 
caz 

1.000  

 

Au fost aduse modificari taxelor si tarifelor in domeniul 

protectiei mediului 

In Monitorul Oficial nr. 439 din 17 iunie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 865/2014 al ministrului Mediului si Schimbarilor 
Climatice privind modificarea unor acte normative care stabilesc 
taxe si tarife in domeniul protectiei mediului. 
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Principalele prevederi 
� Punctul 2 al sectiunii 1 din Nomenclatorul lucrarilor si serviciilor care se presteaza de catre 

autoritatile publice pentru protectia mediului in regim de tarifare si cuantumul tarifelor 
aferente acestora se modifica si va avea urmatorulo cuprins: 

 

Parcurgerea procedurii de 

emitere a autorizatiei de 

mediu/autorizatiei 

integrate de mediu sau 

revizuirea/actualizarea 

acesteia (diverse etape) 

Evaluarea documentatiei in vederea emiterii autorizatiei 
de mediu 

500 

Analiza bilantului de mediu in procedura de emitere a 
autorizatiei de mediu, dupa caz 

1.000 

Finalizarea programului pentru conformare in procedura 
de emitere a autorizatiei de mediu, dupa caz 

1.000 

Revizuirea/Actualizarea autorizatiei de mediu 250 

Analiza preliminara a documentatiei de sustinere a 
solicitarii autorizatiei integrate de mediu 

1.000 

Analiza propriu-zisa a documentatiei de sustinere a 
solicitarii autorizatiei integrate de mediu 

5.000 

Revizuirea/Actualizarea autorizatiei integrate de mediu 2.500 

Ministerul mediului a modificat tarifele privind parcurgerea 
procedurii de emitere a autorizatiei de mediu 

In Monitorul Oficial nr. 450 din 19 iunie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 938/2014 al ministrului Mediului si Schimbarilor Clima-
tice privind modificarea pct. 2 al sectiunii 1 din Nomenclatorul 
lucrarilor si serviciilor care se presteaza de catre autoritatile 
publice pentru protectia mediului in regim de tarifare si cuantumul 
tarifelor aferente acestora, aprobat prin Ordinul nr. 1.108/2007. 

Perceperea tarifelor pentru procedurile si serviciile prevazute 

de Legea concurentei 

In Monitorul Oficial nr. 446 din 18 iunie 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 221/2014 al Consiliului Concurentei privind punerea in aplicare a 
Regulamentului pentru modificarea Regulamentului privind stabilirea 
si perceperea tarifelor pentru procedurile si serviciile prevazute de 
Legea concurentei nr. 21/1996. 

Principalele prevederi 

� Plata tarifelor se face intotdeauna inainte de depunerea notificarii. 

� Notificarea concentrarilor economice la care nu este anexata dovada de achitare a tarifului nu 
se considera depusa la Consiliul Concurentei. 
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In Monitorul Oficial nr. 449 din 19 iunie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 473/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013privind efectuarea 
stagiului pentru absolventii de invatamant superior. 
 

Principalele prevederi 
� Prezentele norme metodologice, denumite in continuare norme, reglementeaza punerea in 

aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de 

invatamant superior, denumita in continuare lege. 
� Beneficiarii legii sunt absolventii de invatamant superior care au diploma de licenta sau 

echivalenta si, la debutul in profesie, se angajeaza cu contract individual de munca pe un post 
conform specializarii absolvite. 

� Efectuarea stagiului se realizeaza de catre absolventii de invatamant superior in baza contractului 
de stagiu, anexa la contractul individual de munca, denumiti in continuare stagiari. 

� Fac exceptie de la prevederile anterioare absolventii de invatamant superior: 

• care dovedesc ca anterior absolvirii au desfasurat, potrivit legii, pe o perioada de 6 luni, 
activitate profesionala in acelasi domeniu ocupational pentru care se efectueaza stagiul; 

• pentru care exercitarea profesiei este reglementata prin legi speciale. 
� Indeplinirea conditiilor se demonstreaza prin acte/adeverinte sau, dupa caz, alte documente 

eliberate de catre angajator, care atesta ca absolventul de invatamant superior a desfasurat 
activitate profesionala in domeniul specializarii absolvite. 

� Stagiul se organizeaza de catre angajatorii prevazuti de lege, denumiti in continuare angajatori. 
� Angajatorii au obligatia sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, 

respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza isi au sediul, locurile de munca vacante care pot 
fi ocupate de catre absolventii de invatamant superior. 

� Comunicarea se face prin completarea de catre angajator a formularului prevazut in anexa nr. 1 A 
la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru 
somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, 
cu modificarile si completarile ulterioare, cu mentiunea ca la rubrica „Observatii” se adauga si 
termenul „stagiu”; 

� Formularul se comunica in termenul si in conditiile prevazute de Legea nr. 76/2002 privind 
sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si 
completarile ulterioare, si de normele de punere in aplicare a acesteia. 

� Angajatorul care comunica locurile de munca vacante, reglementate prin legi speciale, are 

obligatia de a transmite la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a 
municipiului Bucuresti toate conditiile speciale de acces pentru ocuparea acestor locuri de munca. 

� Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti au 
obligatia de a comunica separat pe site-ul institutiei locurile de munca vacante pentru absolventii 
de invatamant superior. 

� Conducatorul compartimentului in care isi desfasoara activitatea stagiarul elaboreaza si supune 
spre aprobare angajatorului programul de activitati al stagiarului in baza caruia se desfasoara si se 
realizeaza evaluarea activitatii stagiarului, in conformitate cu specificul activitatii in care se 
efectueaza stagiul. 

� Criteriile de evaluare a activitatii stagiarului se stabilesc de catre angajator, la propunerea 
conducatorului compartimentului in care isi desfasoara activitatea stagiarul, pe baza obiectivelor 
si indicatorilor de performanta stabiliti in programul de activitati al stagiarului. 

� Criteriile de evaluare se aduc la cunostinta stagiarului la inceputul perioadei de stagiu odata cu 
programul de activitati. 

 Efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior 
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In Monitorul Oficial 445 din 18 iunie 2014 a fost publicata Decizia 

nr. 3 din 12 mai 2014 a ICCJ - Completul competent sa judece 
Recursul in Interesul Legii privind interpretarea si aplicarea 
dispozitiilor art. 58 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic. 
 

Problema de drept care a generat practica neunitara 
� Prin recursurile in interesul legii formulate de procurorul general al PICCJ si de Colegiul de 

conducere al CA Bacau se arata ca nu exista un punct de vedere unitar in practica judiciara cu 
referire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 53 alin. (1) din O.U.G. nr. 59/2000, raportat la 
dispozitiile art. 254 din Codul muncii,art. 84 lit. a),art. 85 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 188/1999 
si art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 85/2006, in privinta competentei materiale de solutionare si a 
admisibilitatii actiunilor formulate de autoritatea publica in domeniul silviculturii pentru 
recuperarea de la personalul cu atributii de paza a fondului forestier a contravalorii pagubelor 
produse prin taieri ilegale de arbori. 

Examenul jurisprudential 

� Prin recursurile in interesul legii se arata ca, in practica judiciara, nu exista un punct de vedere 
unitar cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor mentionate la pct. 1. 

Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti 

� Intr-o prima orientare jurisprudentiala, instantele de judecata au considerat ca judecarea acestor 
cereri este de competenta instantelor de jurisdictia muncii, potrivit dispozitiilor titlului XII 
„Jurisdictia muncii” dinCodul muncii, si ca actiunile sunt admisibile, examinand pe fond cauzele cu 
care au fost investite. 

� In acest sens, instantele au retinut ca, potrivit art. 48 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 59/2000, personalul silvic care incalca legile si regulamentele specifice domeniului 
silviculturii, indatoririle ce ii revin potrivit contractului individual de munca, precum si normele de 
comportare, aducand astfel daune intereselor silviculturii si prestigiului institutiei pe care o 
reprezinta, raspunde disciplinar, contraventional, civil sau penal, in functie de natura si gravitatea 
faptei savarsite. 

� Intr-o a doua orientare jurisprudentiala, instantele au apreciat ca actiunile formulate de 
autoritatea silvica pentru angajarea raspunderii patrimoniale a personalului silvic contractual cu 
atributii de paza a fondului forestier sunt admisibile, iar competenta de solutionare a acestora 
apartine instantelor de contencios administrativ. 

� In acest sens, s-a retinut ca, potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
59/2000, personalul silvic este format din persoanele care au pregatire de specialitate silvica 
atestata prin actul de absolvire a unei forme de invatamant recunoscuta in Romania si care 
exercita efectiv profesiuni specifice activitatii in domeniul silviculturii. 

� ICCJ a decis admiterea recursurilor in interesul legii formulate de procurorul general al PICCJ si de 
Colegiul de conducere al CA Bacau si, in consecinta, a stabilit ca: 

� In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 85/2006 coroborate cu 
dispozitiile art. 254 siart. 266 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, prin raportare la prevederile 
art. 58 alin. (1) din O.U.G. nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, actiunile in raspundere 

patrimoniala formulate impotriva personalului silvic cu atributii de paza a padurilor pentru 

pagubele produse pe suprafetele de padure pe care le are in paza, in conditiile art. 1 lit. a) din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 85/2006, sunt de competenta materiala a instantelor de 

conflicte de munca. 

 RIL admis. Actiunile in raspundere patrimoniala impotriva 

personalului silvic sunt de competenta materiala a  

instantelor de conflicte de munca 
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In Monitorul Oficial nr. 442 din 17 iunie 2014 a fost publicata 
Hotararea CEDO din 3 decembrie 2013 in Cauza Vararu impotriva 

Romaniei ramasa definitiva la 3 martie 2014. 
 

Principalele prevederi 

� La originea cauzei se afla Cererea nr. 35.842/05 indreptata impotriva Romaniei, prin care un 
resortisant al acestui stat, domnul Diodor Neculai Vararu (reclamantul), a sesizat Curtea la 28 

septembrie 2005 in temeiul art. 34 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a 
libertatilor fundamentale. 

� Reclamantul s-a plans de nerespectarea dreptului sau la un proces echitabil ca urmare a faptului 
ca a fost condamnat pentru ultraj fara ca cele 3 instante care s-au pronuntat in cauza sa fi audiat 
martorii acuzarii sau partea vatamata. 

Cu privire la pretinsa incalcare a art. 6 §1 si §3 lit. d) din Conventie 

� Invocand art. 6 §1 si §3 lit. d) din Conventie, reclamantul sustine nerespectarea dreptului sau la 
un proces echitabil ca urmare a faptului ca a fost condamnat pentru ultraj in baza declaratiilor 
martorilor acuzarii consemnate in faza de urmarire penala, fara sa i se ofere posibilitatea de a le 
contesta sau de a interoga autorii la momentul audierii acestora sau ulterior. 

Cu privire la admisibilitate 

� Curtea constata ca cererea nu este in mod vadit nefondata in sensul art. 35 §3 lit. a) din 
Conventie. De altfel, Curtea subliniaza ca aceasta nu prezinta niciun alt motiv de inadmisibilitate. 
Este necesar, asadar, sa fie declarata admisibila. 

� In ciuda obiectiilor reclamantului, instantele interne l-au condamnat in baza acestor probe, fara a 
le verifica prin raportare la declaratiile martorilor care infirmau teza unui comportament 
ofensator al reclamantului fata de agentul de politie. 

� Instantele interne nu au explicat nici modalitatea in care au evaluat credibilitatea marturiilor 
contestate in masura in care acestea erau singurele probe ce l-ar fi incriminat pe reclamant. 

Concluziile Curtii 

� Avand in vedere cele de mai sus si caracterul determinant al declaratiilor date in cursul urmaririi 
penale, in absenta din dosar a altor mijloace de proba solide cu care acestea sa se coroboreze, 
Curtea trage concluzia ca instantele interne nu au apreciat in mod corect si echitabil credibilitatea 
probelor. Curtea considera ca dreptul la aparare al reclamantului a suferit astfel o limitare 
incompatibila cu cerintele unui proces echitabil. 

� Prin urmare, a fost incalcat art. 6 §1 din Conventie coroborat cu art. 6 §3 lit. d). 

� Curtea a declarat cererea admisibila si a hotarat ca a fost incalcat art. 6 §1 si §3 lit. d) din 

Conventie. 

� Astfel, Curtea a hotarat: 

• ca statul parat trebuie sa plateasca reclamantului, in termen de 3 luni de la data 

ramanerii definitive a hotararii, in conformitate cu art. 44 §2 din Conventie, urmatoarele 
sume, care trebuie convertite in moneda nationala a statului parat, la rata de schimb 
aplicabila la data platii: 

� 1. 2.500 EUR (doua mii cinci sute de euro), plus orice suma ce poate fi datorata cu titlu de impozit, 
pentru prejudiciul moral; 

� 2. 750 EUR (sapte sute cincizeci de euro), plus orice suma ce poate fi datorata cu titlu de impozit 
de reclamant, pentru cheltuieli de judecata. 

 CEDO a condamnat Romania in cauza Vararu pe taramul  

art. 6 din Conventie 
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In Monitorul Oficial nr. 454 din 20 iunie 2014 a fost publicata 
Hotararea din 14 ianuarie 2014 in Cauza Mateescu impotriva 

Romaniei a Curtii Europene a Drepturilor Omului. 

Principalele prevederi 
� La originea cauzei se afla Cererea nr. 1.944/10 indreptata impotriva Romaniei, prin care un 

resortisant al acestui stat, domnul Mircea Mateescu (reclamantul), a sesizat Curtea la 11 

decembrie 2009, in temeiul art. 34 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a 
libertatilor fundamentale. 

� Reclamantul a sustinut, in esenta, faptul ca nu i s-a permis sa practice simultan profesiile de 

avocat si de medic, incalcandu-se astfel drepturile sale garantate de Conventie. 
Cu privire la pretinsa incalcare a art. 8 din Conventie 

� Invocand art. 6 §1 din Conventie si art. 1 din Protocolul nr. 1, reclamantul s-a plans ca decizia 
autoritatilor nationale de a nu-i permite sa practice simultan profesiile de avocat si de medic era 
incorecta si incalca principiile dreptului international care garanteaza dreptul la munca al 
persoanelor. 

� Curtea reaminteste ca, fiind responsabila cu incadrarea juridica a faptelor cauzei, nu se considera 
legata de incadrarea pe care le-o atribuie partile. O cerere se caracterizeaza prin faptele invocate 
si nu doar prin motivele legale sau argumentele sustinute. Prin urmare, in prezenta cauza, Curtea 
considera ca se impune examinarea capetelor de cerere ale reclamantului in temeiul art. 8 din 
Conventie. 

Cu privire la admisibilitate 

� Curtea reaminteste ca art. 8 din Conventie „protejeaza dreptul la dezvoltarea personala si dreptul 
de a stabili si dezvolta relatii cu alte persoane si cu lumea inconjuratoare“ si ca notiunea de „viata 
privata“ nu exclude, in principiu, activitatile de natura profesionala sau comerciala. In definitiv, 
majoritatea oamenilor au ocazii semnificative de a-si dezvolta relatiile cu lumea inconjuratoare in 
timpul vietii lor profesionale. 

� In continuare, Curtea a sustinut ca restrictiile privind inregistrarea ca membru al anumitor profesii 
(de exemplu, avocat sau notar), care ar putea afecta intr-o anumita masura posibilitatea 
reclamantului de a-si dezvolta relatiile cu lumea inconjuratoare, intra sub incidenta vietii sale 
private. 

� Curtea observa ca acest capat de cerere nu este in mod vadit nefondat in sensul art. 35 §3 lit. a) 
din Conventie. De asemenea, Curtea subliniaza ca acesta nu prezinta niciun alt motiv de 
inadmisibilitate. Prin urmare, este necesar sa fie declarat admisibil. 

� Curtea a declarat admisibil capatul de cerere privind dreptul reclamantului la exercitarea 

profesiei de avocat si celelalte capete de cerere inadmisibile si a hotarat ca a fost incalcat art. 8 

din Conventie. 
� Curtea a mai hotarat: 

• ca statul parat trebuie sa plateasca reclamantului, in termen de 3 luni de la data 

ramanerii definitive a hotararii, in conformitate cu art. 44 §2 din Conventie, urmatoarele 
sume, care trebuie convertite in moneda nationala a statului parat la rata de schimb 
aplicabila la data platii: 

� 1. 1 EUR (un euro), plus orice suma ce poate fi datorata cu titlu de impozit, pentru prejudiciul 
moral; 

� 2. 2.000 EUR (doua mii de euro), plus orice suma ce poate fi datorata de reclamant cu titlu de 
impozit, pentru cheltuielile de judecata. 

 Romania a fost condamnata la CEDO in cauza Mateescu pentru 
incalcarea art. 8 din Conventie 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  

� aprobarea OUG nr. 22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii 

� aprobarea OUG nr. 24/2014 privind abrogarea alin. (9) al art. 9 din OUG nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national de dezvoltare locala 

� modificarea alin. (2) al art. 285 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
� modificarea art. 11 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 

producerii energiei din surse regenerabile de energie 
� modificarea alin. (8) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 

producerii energiei din surse regenerabile de energie 
� modificarea si completarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea 

asociatiilor de proprietari 
� modificarea si completarea Legii 230/2007 - Lege privind infiintarea, organizarea si 

functionarea asociatiilor de proprietari 
� modificarea si completarea art. 17 si 35 din Legea nr. 269/2003, privind Statutul Corpului 

diplomatic si consular al Romaniei 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

� completarea art. 8 din OUG nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice 

� infiintarea abatoarelor avand ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor si comerciali-
zarea carnii 

� ratificarea Protocolului nr. 15 la Conventia privind apararea drepturilor omului si a libertatilor 
fundamentale, incheiata la Roma la 4 noiembrie 1950, incheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 
si semnat de Romania la 24 iunie 2013 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

� modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I-a 
nr. 123 din 20 februarie 2007 

� modificarea art. 40 din Legea 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane 
de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune 

� modificarea si completarea art. 139 din Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (republicata) - Codul 
muncii 

� Propunere legislativa privind statutul artistului 
� modificarea Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011 
� modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Modificarea anumitor standarde internationale de contabilitate 

 

In Jurnalul Oficial nr. L175 din 14 iunie 2014 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 634/2014 al Comisiei din 13 
iunie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde 
internationale de contabilitate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului 
European si al Consiliului in ceea ce priveste Interpretarea 21 a Comitetului pentru Interpretarea 
Standardelor Internationale de Raportare Financiara.  
 

Regulamentul introduce, in anexa la Regulamentul (CE) nr. 1126/2008, Interpretarea IFRIC 21 Cotizatii astfel 

cum se indica in anexa la Regulamentul (UE) nr. 634/2014. Regulamentul stabileste ca fiecare societate 

trebuie sa aplice Interpretarea IFRIC 21 Cotizatii cel mai tarziu de la data inceperii primului lor exercitiu 

financiar care debuteaza la 17 iunie 2014 sau dupa aceasta data. 
 

Raportarea dispozitiilor nationale cu caracter prudential  

 

In Jurnalul Oficial nr. L177 din 17 iunie 2014 a fost publicat Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 
643/2014 al Comisiei din 16 iunie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere in aplicare cu 
privire la raportarea dispozitiilor nationale cu caracter prudential relevante pentru domeniul schemelor de 
pensii ocupationale, in conformitate cu Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European si a Consiliului.  
 

Regulamentul stabileste proceduri de raportare, formatul si modelele de raportare si actualizare a dispozitiilor 

nationale cu caracter prudential relevante pentru domeniul schemelor de pensii ocupationale, care nu intra sub 

incidenta dispozitiilor nationale de drept social si de dreptul muncii mentionate la art. 20 alin. (1) din 

Directiva 2003/41/CE. 
 

Lista programelor de cooperare si suma globala a prijinului total din partea FEDR pentru fiecare program 

 

In Jurnalul Oficial nr. L178 din 18 iunie 2014 a fost publicata Decizia de punere in aplicare a Comisiei din 16 
iunie 2014 de stabilire a listei programelor de cooperare și de indicare a sumei globale a sprijinului total din 
partea Fondului european de dezvoltare regionala pentru fiecare program aferent obiectivului de 
cooperare teritoriala europeana, pentru perioada 2014-2020 [notificata cu numarul C(2014) 3776]  
 

Decizia  stabileste lista programelor de cooperare transfrontaliera, transnationala si interregional, indicand 

suma globala a sprijinului total din partea FEDR pentru fiecare program. El se aplica cu privire la dispozitiile 

specifice prevazute in Reglamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European si al Consiliului.  

 

Modificarea listelor cuprinzand procedurile de insolventa, procedurile de lichidare si lichidatorii 

 

In Jurnalul Oficial nr. L179 din 19 iunie 2014 a fost publicat Regulamentul de punere in aplicare (UE) 
nr. 663/2014 al Consiliului din 5 iunie 2014 de inlocuire a anexelor A, B și C la Regulamentul (CE) 
nr. 1346/2000 privind procedurile de insolventa.  
 

Regulamentul inlocuieste Anexele A - Procedurile de insolventa mentionate la articolul 2 litera (a), 

B - Procedurile de lichidare mentionate la articolul 2 litera (c) si C - Lichidatorii mentionati la articolul 2 

litera (b), la Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 cu textele care figureaza in anexele I, II si respectiv III la 

Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 663/2014 al Consiliului. 
 

Instituirea unui grup de mediere si regulamentul de procedura la nivelul Bancii Centrale Europene 

 

In Jurnalul Oficial nr. L179 din 19 iunie 2014 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 673/2014 al Bancii 
Centrale Europene din 2 iunie 2014 privind instituirea unui grup de mediere si regulamentul de procedura 
al acestuia (BCE/2014/26).  
 

Regulamentul suplimenteaza Regulamentul de procedura al Bancii Centrale Europene BCE/2004/2 adoptat 

prin Decizia 2004/257/CE a Bancii Centrale Europene din 19 februarie 2004. De asemenea, el instituie un 

grup de mediere si regulamentul de procedura al acestuia, pentru solutionarea diferentelor de opinii 

exprimate de autoritatile competente ale statelor membre participante in cauza cu privire la o anumita 

obiectie a Consiliului guvernatorilor cu privire la un proiect de decizie a Consiliului de supraveghere instituit 

prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului. 
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Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 184 din 16 iunie 2014 au fost publicate ultimele publicatii CJUE.  
 

 

Jurisprudenta europeana 
 

Jurisprudenta europeana 
 

� Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-507/12, Jessy Saint Prix v Secretariatul de Stat pentru Munca 
si Pensii 

 

O femeie care renunta la locul de munca sau la cautarea unui loc de munca, din cauza 
constrangerilor fizice ale stadiilor avansate ale sarcinii si imediat dupa nastere, poate retine calitatea 
de "lucrator". Pentru a face acest lucru, ea trebuie sa se intoarca la locul de munca sau sa isi 
gaseasca un alt loc de munca intr-un termen rezonabil dupa nasterea copilului sau. 

 

� Concluziile Avocatului General in cauza C-268/13, Elena Petru v Casa Judeteana de Asigurari de 
Sanatate Sibiu si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate  

 

Potrivit Avocatului General Cruz Villalón, un stat membru este obligat sa autorizeze furnizarea unui 
serviciu intr-un alt stat al UE, atunci cand faptul ca serviciul nu poate fi acordat pe teritoriul sau este 
rezultatul unei deficiente ocazionale, temporare in facilitatile sale spitalicesti. Cu toate acestea, 
Avocatul General considera ca in cazul in care problema este de natura structurala, statul membru 
nu este obligat sa autorizeze furnizarea acestui serviciu intr-un alt stat, cu exceptia cazului in care 
autorizarea nu ar risca viabilitatea sistemului sau de securitate sociala. 

 

� Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-345/13, Karen Millen Fashions Ltd v. Magazinele Dunnes 
 

In actiunile de incalcare a dreptului comunitar, un desen si model comunitar neinregistrat trebuie sa 
fie considerat valid in cazul in care titularul acestuia indica elementele care ii confera un caracter 
individual. Caracterul individual trebuie evaluat prin referire nu la o combinatie de caracteristici 
extrase dintr-o serie de desene si modele anterioare, ci la unul sau mai multe desene si modele 
individuale, puse anterior la dispozitia publicului. 
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Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) > procedura de selectie pentru postul 
vacant de Director al Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (Luxemburg) (agent 
temporar, AD 14, contract pe 5 ani, cu posibilitate de reinnoire). Anuntul a fost publicat in JO C 185A din 17 
iunie 2014. 
 

Conditiile de angajare si fisa postului:  
http://cdt.europa.eu/RO/jobs/Pages/Record-of-previous-job-vacancies.aspx 
 

Inscriere: Candidatura trebuie depusa prin internet, la adresa:  
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/  
Traficul internet intens sau o problema de conectare la internet ar putea duce la intreruperea procedurii de 
inscriere online inainte de incheierea ei, fiind necesar sa fie reluat intregul proces.  
 

Termen-limita: 15 iulie 2014, ora 12.00, ora Bruxelles-ului. 

 
Intreprinderea comuna pentru initiativa privind medicamentele inovatoare (IC IMI) > selectie pentru 
postul vacant pentru functia de director executiv al intreprinderii comune IMI, la Bruxelles (agent 
temporar, AD 14, contract pe 3 ani, cu posibilitatea de prelungire o singura data si pe o perioada de 
maximum 4 ani). Anuntul a fost publicat in JO C 186A din 18 iunie 2014. 
 

Inscriere: Inscrierea se face pe internet prin depunerea candidaturii la adresa: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/  
 

Termen-limita: 16 iulie 2014. Inscrierea online nu va mai fi posibila dupa ora 12.00 (dupa-amiaza), ora 
Bruxelles-ului.  

 
Parlamentul European > procedura de selectie pe baza de calificari si de teste in vederea intocmirii unei 
liste de candidati eligibili pentru postul de Administrator de Studii Parlamentare (AD 9) al Directiei 
Generale Politici Interne ale Uniunii – Directia pentru politici economice si stiintifice – Unitatea de asistenta 
pentru guvernanta economica. Anuntul a fost publicat in JO C 188A din 20 iunie 2014. 
 

Inscriere: Candidatii trebuie sa utilizeze actul de candidatura in engleza, franceza sau germana (original sau 
copie) corespunzator acestui anunt de recrutare si inclus, ca anexa, in JO C 188A din 20 iunie 2014. 
 

Termen-limita: 21 iulie 2014. Actul de candidatura si fotocopiile documentelor trebuie expediate, in mod 
obligatoriu, prin corespondenta recomandata, cel tarziu la 21 iulie 2014 (stampila postei constituind o 
dovada in acest sens), la urmatoarea adresa postala:  

PARLEMENT EUROPÉEN,  
Unité concours – MON 04 S 010,  
Procédure de sélection PE/179/S  
(trebuie indicat numarul de referinta al procedurii de selectie),  
60 rue Wiertz,  
1047 Bruxelles,  
BELGIQUE. 
 

Informatii suplimentare: In cazul in care nu le-a parvenit un e-mail privind candidatura lor pana la data de 
31 octombrie 2014, candidatii pot adresa un fax (+32 22831717), un e-mail (PE-179-S@ep.europa.eu) sau o 
scrisoare Unitatii pentru concursuri si proceduri de selectie.  

 

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.  

 



 

   Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
 

  

22 

Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 
 

 Masuri pentru recuperarea debitelor pentru bene-

ficiile de asistenta sociala  
 
Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice a 
publicat pe data de 20 iunie un proiect de ordonanta de urgenta pentru 
reglementarea unor masuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile 
de asistenta sociala. 

Conform expunerii de motive, prin proiect se propune ca recuperarea sumelor reprezentand 
prejudicii/plati nelegale din fonduri publice, stabilite de organele de control competente, acordate din 
bugetul de stat alocat Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice sau 
suportate din bugetele locale, cu titlu de beneficii de asistenta sociala, sa fie exceptate de la prevederile 
art. 731 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice. 
 
Se propune sa fie supuse recuperarii numai acele sume reprezentand beneficii de asistenta sociala 
platite necuvenit, fara a le fi aplicate dobanzi si penalitati de intarziere sau majorari de intarziere.  
 
� Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 

la adresa: dezbateri@mmuncii.ro, in 10 zile de la publicare. 

Cotele platite de angajatori pentru contributia de pensii se modifica 

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe data de 16 iunie un proiect de 
lege pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

Conform expunerii de motive, prin proiect se diminueaza cotele platite de angajatori, in functie de 
conditiile de munca, pentru contributia de asigurari sociale datorata sistemului public de pensii, astfel: 
 

� 15,8% pentru conditii normale de munca; 
� 20,8% pentru conditii deosebite de munca; 
� 25,8% pentru conditii speciale de munca si pentru alte conditii de munca 

 

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

adresa: publicinfo@mfinante.ro, in 10 zile de la publicare. 
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Planul anual de cooperare pentru dezvoltare in curs de elaborare 

 

 

 

 
Ministerului Afacerilor Externe a publicat un proiect de lege privind 
cooperarea internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara. 

Conform expunerii de motive, vor fi reglementate prin prevederi specifice formele cooperarii pentru 
dezvoltare, cadrul programatic si institutional, cadrul de finantare si implementare si asistenta 
umanitara. 
 
Pentru stabilirea cadrului programatic al activitatilor de cooperare pentru dezvoltare, Guvernul va 
stabili Programul multianual strategic de cooperare pentru dezvoltare, la propunerea MAE. Programul 
va fi adoptat prin hotarare de guvern si va contine prioritatile tematice si geografice de cooperare 
pentru dezvoltare, pentru o perioada de cel putin 4 ani.  
 
Guvernul va aproba Planul anual de cooperare pentru dezvoltare, la propunerea MAE. Planul se aproba 
printr-un memorandum si contine in primul rand obiectivele si formele de cooperare pentru 
dezvoltare, pe baza caruia autoritatile publice cu competente in domeniu vor decide masurile pe care 
le pot lua anual, in functie si de bugetul alocat. 
 
� Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 

la adresa: uasd@mae.ro, pana la data de 24 iulie 2014. 
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DEC  - Primul tau dictionar de comunicare 

 

Dictionarul enciclopedic de comunicare si termeni asociati este primul 

dictionar care te invata sa comunici cu adevarat. Intrebari care au o 

explicatie clara si concisa se afla acum la indemana fiecaruia dintre noi. 
 

Dictionarul enciclopedic de Comunicare si termeni 
asociati este prima lucrare de acest gen din 
Romania.  
 
Pentru ca nu suntem niciodata suficient de prega-
tiţi, DEC-ul a fost gandit atat pentru cei care se 
pregatesc in Stiintele comunicarii, cat si pentru 
cercurile practicienilor si formatorilor din jurna-
lism, psihologie, filologie, marketing, antropologie, 
publicitate, relatii publice, sociologie, filologie, 
drept, stiinte militare etc., fiind nu doar util, dar 
pentru multi dintre noi, chiar indispensabil. 
 

Va dorim lectura placuta! 

 

Coordonator: Marian Petcu 

Dictionar enciclopedic de comunicare si termeni asociati 

Editura C.H. Beck, 2014 
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Raftul Legalis® este răspunsul nostru la nevoi concrete de informare juridică și 

economică, oferind cărți ale căror teme acoperă: dreptul civil și procesual civil, dreptul 

afacerilor, drept public, drept european și CEDO, modele și contracte. 

În curând, în Raftul Legalis®, vor fi introduse primele volume de drept penal şi drept 

procesual penal! 

Lucrări noi disponibile în exclusivitate în Raftul Legalis® 

Doar din Raftul Legalis® puteți găsi următoarele titluri:Evaziunea fiscală. Comentarii şi 

exemple practice. Ediţia a 2-a (autor: Nicolae Cârlescu), Dreptul european al 

contractelor. Realităţi • Influenţe • Domeniu de aplicare (autor: Gina Orga-Dumitriu) şi 

Cartea de contracte administrative. Modele • Comentarii • Explicaţii (autor: Cătălin-

Silviu Săraru). 

Vizitează secțiunea Doctrina Legalis pentru informații complete despre aceste volume, 

precum şi despre disponibilitatea lor în module. 

 

Descoperă Raftul Legalis® 

 

Acum poţi forma propria bibliotecă online, direct din Raftul 

Legalis
®
! 

Tutoriale Legalis 2.0 
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