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In Monitorul Oficial nr. 455 din 23 iunie 2014 a fost publicata O.U.G. nr. 

40/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative, 

precum si pentru reglementarea unor masuri fiscale. 

Principalele prevederi 

� Actul administrativ fiscal se emite in scris, pe suport hartie sau in forma electronica. 

� Actul administrativ fiscal emis pe suport hartie cuprinde urmatoarele elemente: 

• denumirea organului fiscal emitent; 

• data la care a fost emis si data de la care isi produce efectele; 

• datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei imputernicite de 

contribuabil, dupa caz; 

• obiectul actului administrativ fiscal; 

• motivele de fapt; 

• temeiul de drept; 

• numele persoanelor imputernicite ale organului fiscal, potrivit legii; 

• semnatura persoanelor imputernicite ale organului fiscal, potrivit legii, precum si 

stampila organului fiscal emitent; 

• posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestatiei si organul 

fiscal la care se depune contestatia; 

• mentiuni privind audierea contribuabilului. 

Continutul si motivarea actului administrativ fiscal 

Auditarea sistemelor informatice utilizate de entitatile autorizate 

In Monitorul Oficial nr. 457 din 23 iunie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 50/2014 a Consiliului ASF privind prorogarea 

termenului prevazut la art. 1 din Hotararea nr. 27/2014 pentru 

suspendarea aplicarii prevederilor Instructiunii nr. 2/2011 privind 

auditarea sistemelor informatice utilizate de entitatile autorizate, 

reglementate si supravegheate de CNVM, si suspendarea 

Dispunerii de masuri nr. 19/2010. 

Principalele prevederi 

� Termenul prevazut la art. 1 din Hotararea Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 

27/2014 pentru suspendarea aplicarii prevederilor Instructiunii nr. 2/2011 privind 

auditarea sistemelor informatice utilizate de entitatile autorizate, reglementate si 

supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, publicata inMonitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 196 din 20 martie 2014, se proroga pana la data de 31 decembrie 

2014. 

� Se suspenda pana la data de 31 decembrie 2014 aplicarea prevederilor Dispunerii de 

masuri a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/2010. 
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 Care sunt principiile fundamentale ale procedurilor de  

prevenire a insolventei 

In Monitorul Oficial nr. 466 din 25 iunie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei 

si de insolventa. 

Principalele prevederi 
� Prezenta lege stabileste regulile in domeniul prevenirii insolventei si al insolventei. 

� Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului 

debitorului, cu acordarea, atunci cand este posibil, a sansei de redresare a activitatii 

acestuia. 

� Procedurile prevazute de prezenta lege se aplica profesionistilor, astfel cum sunt definiti la 

art. 3 alin. (2) din Codul civil, cu exceptia celor care exercita profesii liberale, precum si a 

celor cu privire la care se prevad dispozitii speciale in ceea ce priveste regimul insolventei 

lor. 

� Procedura prevazuta de prezenta lege se aplica si regiilor autonome. 

� Procedura prevazuta de prezenta lege nu este aplicabila unitatilor si institutiilor de 

invatamant preuniversitar, universitar si entitatilor prevazute la art. 7 din Ordonanta 

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

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

� Principiile fundamentale ale procedurilor de prevenire a insolventei si de insolventa.  

� Prevederile prezentei legi se bazeaza pe urmatoarele principii: 

• maximizarea gradului de valorificare a activelor si de recuperare a creantelor; 

• acordarea unei sanse debitorilor de redresare eficienta si efectiva a afacerii, fie prin 

intermediul procedurilor de prevenire a insolventei, fie prin procedura de 

reorganizare judiciara; 

• asigurarea unei proceduri eficiente, inclusiv prin mecanisme adecvate de 

comunicare si derulare a procedurii intr-un timp util si rezonabil, intr-o maniera 

obiectiva si impartiala, cu un minim de costuri; 

• asigurarea unui tratament egal al creditorilor de acelasi rang; 

• asigurarea unui grad ridicat de transparenta si previzibilitate in procedura; 

• recunoasterea drepturilor existente ale creditorilor si respectarea ordinii de 

prioritate a creantelor, avand la baza un set de reguli clar determinate si uniform 

aplicabile; 

• limitarea riscului de credit si a riscului sistemic asociat tranzactiilor cu instrumente 

financiare derivate prin recunoasterea compensarii cu exigibilitate imediata in cazul 

insolventei sau al unei proceduri de prevenire a insolventei unui cocontractant, 

avand ca efect reducerea riscului de credit la o suma neta datorata intre parti sau 

chiar la zero atunci cand, pentru acoperirea expunerii nete, au fost transferate 

garantii financiare; 

• asigurarea accesului la surse de finantare in procedurile de prevenire a insolventei, 

in perioada de observatie si de reorganizare, cu crearea unui regim adecvat pentru 

protejarea acestor creante; 

• fundamentarea votului pentru aprobarea planului de reorganizare pe criterii clare, 

cu asigurarea unui tratament egal intre creditorii de acelasi rang, a recunoasterii 

prioritatilor comparative si a acceptarii unei decizii a majoritatii, urmand sa se ofere 

celorlalti creditori plati egale sau mai mari decat ar primi in faliment. 
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 Care sunt conditiile pentru obtinerea deducerii speciale pentru credite 

restructurate 

In Monitorul Oficial nr. 475 din 27 iunie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 46/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal. 

Principalele prevederi 

� Deducerea speciala pentru credite se acorda daca restructurarea creditelor, care semnifica 

modificarea conditiilor de rambursare a acestora, indeplineste cumulativ urmatoarele 

conditii: 

• sa fie acordata pentru credite care nu inregistreaza intarzieri la plata sau care au 

intarzieri la plata de cel mult 90 de zile; 

• sa conduca la diminuarea cu cel mult 35% a obligatiilor lunare de plata ale 

debitorului, aferente creditului supus restructurarii, dar nu cu mai mult de 900 lei 

sau echivalent, indiferent daca imprumutul respectiv a fost acordat in lei sau in 

valuta, pentru o perioada de maximum 2 ani. Pentru creditele in valuta si cele 

exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, cursul de 

schimb utilizat este cel comunicat de Banca Nationala a Romaniei in vigoare la data 

depunerii cererii prin care se solicita restructurarea; 

• sa asigure prelungirea duratei initiale a creditului cu perioada pentru care se 

diminueaza obligatiile de plata; 

• sumele reprezentand diminuarile ratelor lunare de plata, inclusiv costul suportat de 

debitor pentru amanarea la plata a acestora, sa fie distribuite pe o durata egala cu 

cea pentru care a fost acordata diminuarea obligatiilor de plata, incepand cu data de 

la care nu mai opereaza diminuarea respectiva; 

• imprumutatorul nu poate majora rata dobanzii sau, dupa caz, marja de dobanda, 

pentru creditele cu dobanda variabila, sau alte costuri aferente creditului si nici nu 

poate impune alte costuri, altfel decat era prevazut in contract la data restructurarii; 

• imprumutatorul pune la dispozitia debitorilor, inainte ca acestia sa intre in 

procedura de restructurare a creditelor, scadentarul aferent intregii durate de 

viata a mecanismului de restructurare. 

� Deducerea speciala poate fi acordata pentru o singura restructurare aprobata unei 

persoane fizice, la unul sau mai multe credite, cu conditia ca suma totala amanata la plata 

sa se incadreze in limita valorica determinata potrivit prevederilor anterioare. 

� Deducerea speciala poate fi aplicata in cazul creditelor acordate de institutiile de credit 

atat persoane juridice romane, cat si sucursale ale institutiilor de credit persoane juridice 

straine si de institutiile financiare nebancare persoane juridice romane, inscrise in Registrul 

general al Bancii Nationale a Romaniei, denumite in continuareimprumutatori, care opteaza 

pentru restructurarea creditelor, potrivit conditiilor stabilite in normele interne si cu 

respectarea cerintelor prevazute anterior. 

� Persoanele fizice, care sunt titulare ale unor contracte de credite supuse restructurarii, au 

dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere 

speciala pentru credite, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile, numai pentru 

veniturile din salarii realizate la locul unde se afla functia de baza. 

� Acelasi regim fiscal se aplica si in cazul mostenitorilor care au preluat contractele de 

credite restructurate, precum si garantilor care au preluat prin novatie credite 

restructurate, in cazul in care sunt indeplinite conditiile de acordare a facilitatii. 
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  Tarifele in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice au 

suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 457 din 23 iunie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 202/2014 al Autoritatii Nationale de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice privind 

modificarea tarifelor de acordare si mentinere a 

licentelor/autorizatiilor eliberate in domeniul serviciilor 

comunitare de utilitati publice. 

Principalele prevederi 

� Pentru eliberarea de autorizatii, autoritatea competenta percepe urmatoarele tarife: 

• 550 lei pentru eliberarea autorizatiei de montare a sistemelor de repartizare a costurilor 

pentru incalzire; 

• 550 lei pentru eliberarea autorizatiei de exploatare a sistemelor de repartizare a 

costurilor pentru incalzire; 

• 550 lei pentru eliberarea autorizatiei de montare a sistemelor de repartizare a costurilor 

pentru apa calda de consum; 

• 550 lei pentru eliberarea autorizatiei de exploatare a sistemelor de repartizare a 

costurilor pentru apa calda de consum; 

• 280 lei pentru modificarea oricarui tip de autorizatie; 

• 3.310 pentru ridicarea unei suspendari de autorizatie. 

Actualizarea cuantumului chiriilor aferente imobilelor retrocedate 

In Monitorul Oficial nr. 459 din 24 iunie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 507/2014 pentru actualizarea cuantumului chiriilor aferente 

imobilelor retrocedate si afectate unor destinatii de interes public. 

Principalele prevederi 

� Cuantumul chiriilor lunare prevazut in anexa nr. 1, pct. 1, 3 si 4, si in anexa nr. 2 la 

Hotararea Guvernului nr. 1.886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente 

imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind 

regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945–22 

decembrie 1989, ale art. 1 alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 

privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania 

si ale art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea 

unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor 

nationale din Romania, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 343/2007, se 

actualizeaza cu indicele preturilor de consum aferent perioadei cuprinse intre luna aprilie a 

anului 2007 si luna mai a anului 2014. 

� Cuantumul chiriilor lunare prevazut in anexa nr. 1, pct. 2, la Hotararea Guvernului nr. 

1.886/2006 se actualizeaza cu indicele preturilor de consum aferent perioadei cuprinse 

intre luna ianuarie a anului 2007 si luna mai a anului 2014. 
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In Monitorul Oficial nr. 460 din 24 iunie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 506/2014 privind stabilirea regimului juridic al unor locuinte 

pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin programe de 

investitii la nivel national, aflate in administrarea consiliilor locale, 

precum si a masurilor necesare in vederea aplicarii prevederilor 

Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru 

Locuinte, referitoare la administrarea si vanzarea acestora. 

Principalele prevederi 
� Se aproba inscrierea in inventarul bunurilor din domeniul public al statului a blocurilor de 

locuinte pentru tineri, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, aflate 

in administrarea consiliilor locale in a caror raza administrativ-teritoriala sunt amplasate. 

� Se aproba trecerea blocurilor de locuinte pentru tineri prevazute anterior din proprietatea 

publica a statului in proprietatea privata a acestuia. 

� Consiliile locale din raza administrativ-teritoriala in care sunt amplasate locuintele din blocurile 

de locuinte pentru tineri stabilesc valorile de vanzare si efectueaza operatiunile de publicitate 

imobiliara. 

� Stabilirea valorilor de vanzare ale locuintelor se realizeaza potrivit prevederilor din Normele 

metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998privind infiintarea 

Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

� Terenurile aferente blocurilor de locuinte pentru tineri, prevazute in prezenta hotarare, raman 

sau trec, dupa caz, in conditiile legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale in 

care sunt amplasate si in administrarea consiliilor locale din raza administrativ-teritoriala in care 

isi exercita autoritatea, potrivit prevederilor din Normele metodologice pentru punerea in 

aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, 

aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri  

destinate inchirierii 

Procedura de implementare a Programului national de infiintare si 

dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 469 din 26 iunie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 717/2014 al ministrului Economiei, Departamentul 

pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism 

privind modificarea Procedurii de implementare a Programului 

national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare 

tehnologice si de afaceri. 

Principalele prevederi 

� In vederea efectuarii platilor catre administratorii de incubatoare care au rol de agentie de 

implementare, acestia vor deschide conturi bancare distincte pentru fiecare administrator 

de incubator la institutia de credit, in baza conventiei de colaborare incheiate intre 

DIMMMAT si institutia de credit selectata. 

� Transferul sumelor catre administratori se face numai cu aprobarea OTIMMC si cu 

mentiunea «bun de plata» pe facturi (documente/solicitari de plata). 
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Codul muncii a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 470 din 26 iunie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 77/2014 pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea 

nr. 53/2003 — Codul muncii. 

Principalele prevederi 

� In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate 

apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele si 

motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre 

un avocat sau de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este. 

Regulamentul Senatului a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 473 din 27 iunie 2014 a fost publicata 

Hotararaea nr. 39/2014 a Senatului Romaniei privind modificarea si 

completarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotararea 

Senatului nr. 28/2005. 

Principalele prevederi 
� Participarea Senatului la procesul decizional european se realizeaza in urmatoarele forme: 

• controlul parlamentar asupra pozitiilor formulate de Guvern in Consiliul Uniunii 

Europene. Procedura si mecanismul de cooperare interinstitutionala referitoare la 

deciziile Guvernului in Consiliu sunt stabilite in Legea nr. 373/2013 privind cooperarea 

dintre Parlament si Guvern in domeniul afacerilor europene; 

• examinarea preliminara ex ante a proiectelor de acte legislative europene din 

perspectiva respectarii principiului subsidiaritatii, conform prevederilor Protocolului nr. 2 

din Tratatul Uniunii Europene; 

• dialogul politic cu institutiile europene, in special cu Comisia Europeana; 

• implicarea in elaborarea mecanismelor de evaluare a politicilor europene in domeniile 

libertatilor, securitatii si justitiei, controlul politic al Europol si evaluarea Eurojust; 

• cooperarea interparlamentara in probleme europene. 

� Documentele europene supuse examinarii sunt urmatoarele: 

• proiecte de acte legislative provenite de la institutiile europene initiatoare; acestea 

includ regulamentele, directivele, deciziile si procedurile legislative speciale prevazute la 

art. 289 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene; 

• documente de consultare ale Comisiei Europene (carti verzi, carti albe si comunicari); 

• rapoarte, concluzii si alte documente trimise spre informare, dar al caror continut este 

considerat relevant. 

� Institutiile europene cu care Senatul intra in dialog, in calitate de initiatoare ale unor 

documente europene, sunt urmatoarele: 

• Comisia Europeana, pentru actele emise de aceasta; 

• Consiliul Uniunii Europene, pentru proiectele de acte legislative proprii acestuia, 

initiativele unui grup de state membre, precum si pentru cele emise la solicitarea Curtii 

de Justitie, Bancii Centrale Europene si Bancii Europene de Investitii; 

• Parlamentul European, pentru initiativele proprii. 
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Principalele prevederi 

� Ziua alegerilor este duminica. Alegerile au loc in luna anterioara lunii in care ajunge la termen 

mandatul de presedinte. Cu cel putin 60 de zile inaintea zilei votarii, Guvernul stabileste data 

alegerilor prin hotarare. 

� Organizarea si numerotarea sectiilor de votare din strainatate se stabilesc de catre ministrul 

afacerilor externe, prin ordin, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe 

site-ul Ministerului Afacerilor Externe, in termen de cel mult 15 zile de la data intrarii in vigoare 

a hotararii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor. 

� Listele cuprinzand juristii care vor fi trasi la sorti se intocmesc de catre presedintele 

tribunalului impreuna cu prefectul, pana cel mai tarziu cu 30 de zile inaintea datei alegerilor. 

Listele vor cuprinde un numar de persoane cu cel putin 10% mai mare decat cel necesar, 

acestea fiind rezerva la dispozitia presedintelui biroului electoral judetean sau al sectorului 

municipiului Bucuresti, dupa caz, pentru inlocuirea, in cazuri deosebite, a titularilor sau pentru 

completarea birourilor electorale ale sectiilor de votare care nu au numarul minim de membri 

prevazut de prezenta lege. 

Legea privind alegerea Presedintelui Romaniei a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 475 din 27 iunie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 45/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 

370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei. 

Declaratia Parlamentului Romaniei privind demisia presedintelui 

In Monitorul Oficial nr. 468 din 25 iunie 2014 a fost publicata 

Declaratia nr. 2/2014 a Parlamentului Romaniei. 

Principalele prevederi 

� Avand in vedere atingerea grava si iremediabila adusa prestigiului functiei prezidentiale prin 

implicarea fratelui Presedintelui Romaniei in fapte de coruptie extrem de grave, precum si 

relatiile acestuia cu persoane care apartin unor grupuri de crima organizata foarte periculoase, 

grupuri care au fost folosite in interes electoral si de Presedintele Romaniei, 

� in scopul garantarii prestigiului si independentei justitiei in fata cetatenilor romani, prin 

eliminarea oricaror suspiciuni de influentare sau favorizare a apropiatilor de catre Presedintele 

tarii – persoana care are ca atributie constitutionala numirea, promovarea sau revocarea din 

functie a magistratilor, precum si a conducatorilor Parchetelor si Instantelor de judecata, 

� Parlamentul Romaniei, institutia fundamentala a democratiei, care are ca principala atributie 

constitutionala reprezentarea suprema si legitima a intereselor tuturor cetatenilor Romaniei, in 

conformitate cu Constitutia Romaniei, adopta prezenta declaratie: 

� Presedintele Romaniei, domnul Traian Basescu, nu mai este indreptatit sa asigure prestigiul, 

integritatea morala si legitimitatea functiei prezidentiale, motiv pentru care trebuie sa isi 

asume de indata demisia din functia de Presedinte al Romaniei. 

� Aceasta declaratie a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 

data de 25 iunie 2014. 
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Principalele prevederi 

� Directia afaceri europene si relatii internationale, denumita in continuare DAERI, functioneaza 

ca structura de specialitate in cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, 

denumit in continuare MAI, fara personalitate juridica, ce asigura coordonarea generala a 

activitatilor MAI in domeniul afacerilor europene si al relatiilor internationale, precum si 

punerea in aplicare a legislatiei care reglementeaza gestionarea acestor domenii de activitate. 

� Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, DAERI are competenta teritoriala generala. DAERI 

coordoneaza, indruma si controleaza, pe linie de specialitate, activitatea structurilor de profil, a 

institutiilor si autoritatilor centrale si teritoriale, aflate in subordonarea sau coordonarea MAI. 

� DAERI avizeaza propunerile de infiintare, de reorganizare sau de desfiintare a structurilor de 

afaceri europene si de relatii internationale din cadrul institutiilor si structurilor aflate in 

subordonarea ori coordonarea MAI. 

A fost aprobat Regulamentul de organizare a Directiei afaceri 

europene si relatii internationale 

In Monitorul Oficial 465 din 25 iunie 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 92/2014 al ministrului Afacerilor Interne pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare a Directiei afaceri 

europene si relatii internationale. 

Recunoasterea calificarilor profesionale in vederea desfasurarii 

activitatii didactice in strainatate 

In Monitorul Oficial nr. 457 din 23 iunie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 3590/2014 al ministrului Educatiei Nationale pentru 

aprobarea Metodologiei privind eliberarea, pentru cetatenii care 

au studiat in Romania, a adeverintei de conformitate a studiilor 

cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European si 

a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea 

calificarilor profesionale, in vederea desfasurarii activitatii 

didactice in strainatate. 

Principalele prevederi 
� Prezenta metodologie se aplica cetatenilor romani si cetatenilor din statele membre ale 

Uniunii Europene, cetatenilor din statele semnatare ale acordului privind Spatiul Economic 

European, cetatenilor din Confederatia Elvetiana, precum si cetatenilor din Republica Moldova, 

care au studiat pe teritoriul Romaniei si solicita eliberarea unei adeverinte de conformitate, in 

scopul desfasurarii activitatii didactice in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, ale 

Spatiului Economic European, in Confederatia Elvetiana, in mod independent sau ca salariat. 

� Adeverinta atesta conformitatea studiilor absolvite in Romania cu prevederile Directivei 

2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind 

recunoasterea calificarilor profesionale. 

� Adeverinta de conformitate poate fi solicitata de catre cetatenii prevazuti anterior in baza unui 

act de studii (diploma, adeverinta etc.), eliberat de o unitate de invatamant sau de o institutie 

de invatamant superior acreditata, din cadrul sistemului national de invatamant din Romania. 
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Principalele prevederi 

� Scopul principal al procedurii este de a crea un cadru unitar al activitatilor de control efectuate 

de catre personalul cu atributii de control din cadrul inspectoratelor judetene in constructii, 

respectiv Inspectoratul in Constructii al Municipiului Bucuresti si de a asigura baza 

metodologica si elementele necesare documentate pentru verificarile efectuate privind 

urmarirea curenta si speciala a comportarii in exploatare a constructiilor, pe baza 

reglementarilor tehnice in vigoare. 

� Procedura stabileste metodologia de control adecvata, cerintele obligatorii de continut ale 

procesului-verbal de control curent, modul de prezentare a constatarilor, de incadrare a 

neconformitatilor, de stabilire a masurilor corective si a responsabilitatilor ce revin factorilor 

implicati, potrivit competentelor prevazute prinart. 20 din Legea nr. 10/1995, cu modificarile 

ulterioare, cu exceptia cladirilor pentru locuinte cu parter si parter plus un etaj si anexele 

gospodaresti situate in mediul rural si in satele ce apartin oraselor, precum si constructiile 

provizorii. 

� Prezenta procedura se aplica in activitatile de control pe care personalul cu atributii de 

control din cadrul I.S.C. le efectueaza pentru asigurarea urmaririi curente si speciale a 

comportarii in exploatare a constructiilor. 

� Controlul privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea 

constructiilor sunt componente ale sistemului calitatii in constructii. 

� Obiectul urmaririi comportarii in exploatare a constructiilor si a interventiilor in timp il 

reprezinta verificarea starii tehnice a constructiilor si mentinerea aptitudinii la exploatare pe 

toata durata de existenta a acestora. 

Activitatile de control efectuate in cadrul urmaririi curente si speciale 

a comportarii in exploatare a constructiilor 

In Monitorul Oficial nr. 456 din 23 iunie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 847/2014 al ministrului Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice pentru aprobarea Procedurii privind 

activitatile de control efectuate pentru aplicarea prevederilor 

legale privind urmarirea curenta si speciala a comportarii in 

exploatare a constructiilor – indicativ PCU 004. 

Legea privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 469 din 26 iunie 2014 a fost publicata Legea 

nr. 82/2014 pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executarii lucrarilor de constructii. 

Principalele prevederi 

� Dreptul de a constata contraventiile si de a aplica amenzile se prescrie in termen de 3 ani de la 

data savarsirii faptei. 
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Principalele prevederi 
� Activitatea in domeniul arhitecturii este un act de cultura de interes public, cu implicatii 

urbanistice, economice, sociale si ecologice. 

� Creatia arhitecturala este menita sa organizeze functional si estetic spatiul construit, avand 

obligatia de a-l insera armonios in mediul inconjurator, in respectul peisajelor naturale si al 

patrimoniului imobiliar. 

� Potrivit legii, constructiile civile, industriale, agricole sau de orice alta natura se pot realiza 

numai cu respectarea autorizatiei de construire, in baza reglementarilor privind proiectarea si 

executarea constructiilor. 

� Poarta titlul de arhitect absolventul cu diploma sau alt document similar eliberat de 

institutiile de invatamant superior de arhitectura recunoscute de statul roman, care 

indeplineste conditiile minime de formare pentru profesia de arhitect prevazute de Directiva 

2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind 

recunoasterea calificarilor profesionale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, 

nr. 255 din 30 septembrie 2005. 

Legea privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect  

a fost republicata 

In Monitorul Oficial nr. 470 din 26 iunie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de 

arhitect. 

Care este regimul juridic al inventiilor de serviciu 

In Monitorul Oficial nr. 471 din 26 iunie 2014 a fost publicata Legea 

nr. 83/2014 privind inventiile de serviciu. 

Principalele prevederi 
� In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie: 

• salariat — orice persoana fizica ce presteaza, in temeiul unui contract individual de 

munca, o activitate remunerata pentru si sub autoritatea unei persoane; 

• consilier in proprietate industriala al angajatorului — persoana fizica salariata, atestata, 

care isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor O.G. nr. 66/2000 privind organizarea 

si exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala, republicata. 

� Inventiile de serviciu sunt inventiile care indeplinesc urmatoarele conditii: 

• au rezultat din exercitarea atributiilor de serviciu ale inventatorului, incredintate in 

mod expres in cadrul contractului individual de munca si in fisa postului sau stabilite prin 

alte acte obligatorii pentru inventator, care prevad o misiune inventiva; 

• s-au obtinut, pe durata contractului individual de munca, precum si pe o perioada de 

maximum 2 ani de la incetarea acestuia, dupa caz, prin cunoasterea sau utilizarea 

experientei angajatorului prin folosirea mijloacelor materiale ale angajatorului, ca 

urmare a pregatirii si formarii profesionale dobandite de inventatorul salariat prin grija si 

pe cheltuiala angajatorului ori prin utilizarea unor informatii rezultate din activitatea 

angajatorului sau puse la dispozitie de acesta. 
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Principalele prevederi 
� Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare, sumele reprezentand prejudicii/plati nelegale din fonduri publice, 

stabilite de organele de control competente, acordate din bugetul de stat prin bugetul 

Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice sau suportate din 

bugetele locale, cu titlu de beneficii de asistenta sociala, se recupereaza fara perceperea de 

dobanzi si penalitati de intarziere sau majorari de intarziere, daca acestea sunt restituite de 

beneficiar in termen de maximum 180 de zile de la emiterea deciziei sau, dupa caz, a dispozitiei 

de recuperare, in conditiile legii. 

� Fac obiectul derogarii urmatoarele beneficii de asistenta sociala: 

• ajutorul social acordat in baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

• alocatia pentru sustinerea familiei acordata in baza Legii nr. 277/2010 privind alocatia 

pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile ulterioare; 

• alocatia de stat pentru copii acordata in baza Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat 

pentru copii, republicata; 

• drepturile acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind 

sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari 

prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• drepturile acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind 

concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin 

Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• alocatia lunara de plasament acordata in baza Legii nr. 272/2004 privind protectia si 

promovarea drepturilor copilului, republicata; 

• ajutorul pentru incalzirea locuintei acordat in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala pentru perioada sezonului rece, 

aprobata prin Legea nr. 92/2012, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• indemnizatia lunara de hrana acordata in baza Legii nr. 584/2002 privind masurile de 

prevenire a raspandirii maladiei SIDA in Romania si de protectie a persoanelor infectate 

cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificarile ulterioare; 

• drepturile persoanelor cu dizabilitati acordate in baza art. 58 din Legea nr. 448/2006 

privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

• ajutorul lunar nerambursabil acordat in baza Legii nr. 122/2006 privind azilul in 

Romania, cu modificarile si completarile ulterioare. 

� Fac obiectul derogarii si subventiile acordate in temeiul Legii nr. 34/1998 privind acordarea 

unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si 

administreaza unitati de asistenta sociala. 

Recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenta sociala 

In Monitorul Oficial nr. 475 din 27 iunie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 44/2014 pentru reglementarea unor masuri privind 

recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenta sociala, 

precum si pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 

privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap. 
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Principalele prevederi 
� In cadrul Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie se aproba Programul 

national de realizare a perdelelor forestiere pentru protectia autostrazilor si drumurilor 

nationale, denumit in continuare Program, prevazut in anexa care face parte integranta din 

prezenta lege. 

� Realizarea obiectivelor de investitii aferente Programului se face de catre: 

• Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, in calitate de autoritate contractanta pentru 

obiectivele de investitii aferente Programului pentru terenurile din domeniul public sau 

privat al statului si pentru toate terenurile incluse intr-un obiectiv de investitii, 

indiferent de forma de proprietate, in situatia in care in obiectivul de investitii sunt 

incluse terenuri din domeniul public sau privat al statului. Regia Nationala a Padurilor – 

Romsilva organizeaza procedurile de atribuire a contractelor de servicii avand ca obiect 

intocmirea documentatiilor cadastrale in sistem stereografic de proiectie 1970 si asigura 

derularea contractelor de servicii pentru toate imobilele din cuprinsul obiectivului de 

investitii; planul topografic cu amplasamentul obiectivului de investitii cuprinde atat 

imobilele care se expropriaza, cat si cele care raman in proprietatea privata a 

persoanelor fizice si juridice sau proprietatea publica sau privata a unitatilor 

administrativ-teritoriale, identificate cu numar cadastral/numar carte funciara. 

• structurile teritoriale de specialitate ale autoritatii publice centrale care raspunde de 

silvicultura, care sunt autoritati contractante pentru terenurile incluse intr-un obiectiv 

de investitii, care nu se regasesc in situatiile prevazute anterior. 

Legea privind perdelele forestiere de protectie a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 461 din 24 iunie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 38/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

289/2002 privind perdelele forestiere de protectie. 

Analizarea documentatiei de autorizare a organizatiilor colective in 

domeniul gestionarii deseurilor 

In Monitorul Oficial nr. 460 din 24 iunie 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 824/2272/2014 al ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice si 

al ministrului Economiei pentru modificarea unor acte normative in 

domeniul gestionarii deseurilor. 

Principalele prevederi 

� Pentru analizarea documentatiei de autorizare a organizatiilor colective, a planului de operare 

al producatorilor individuali, a documentatiei pentru revizuirea licentei de operare a 

organizatiilor colective, de revizuire a planului de operare al producatorilor individuali se 

inregistreaza tariful in cuantum de 10.000 lei care trebuie achitat la Agentia Nationala pentru 

Protectia Mediului, in contul indicat de Secretariatul Comisiei, de catre operatorul economic 

care depune documentatia in cauza, iar suma rezultata se varsa la bugetul de stat. 
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In Monitorul Oficial nr. 464 din 25 iunie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 949/2014 al ministrului Mediului si Schimbarilor 

Climatice privind modificarea Ghidului de finantare a Programului 

de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul 

ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 364/2014. 

 

Continutul dosarului de acceptare 
� Dosarul de acceptare trebuie sa cuprinda si certificatul de grefa/extras din Registrul asociatiilor 

si fundatiilor eliberat de catre instanta competenta, care atesta ca organizatia nu a fost radiata 

din Registrul asociatiilor si fundatiilor si nu se afla in procedura de dizolvare sau lichidare, nu mai 

vechi de 10 zile la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata, daca 

este cazul. 

� Dosarul de acceptare trebuie sa cuprinda si certificatul constatator de baza emis de catre oficiul 

registrului comertului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul social 

proprietarul, in original sau in copie legalizata, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii 

dosarului de acceptare. 

 Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto 
a suferit modificari 

A fost aprobat Statutul Casei de Asigurari a Executorilor Judecatoresti 

In Monitorul Oficial nr. 462 din 24 iunie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 2/2014 a Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti 

privind aprobarea Statutului Casei de Asigurari a Executorilor 

Judecatoresti. 

Principalele prevederi 

� In cadrul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, denumita in continuare U.N.E.J., se 

organizeaza si functioneaza, in temeiul Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Casa de Asigurari a Executorilor 

Judecatoresti, denumita in continuare in prezentul statut Casa de asigurari. 

� Casa de asigurari are, potrivit legii, personalitate juridica, organe de conducere si patrimoniu 

proprii. 

� Sediul Casei de asigurari este in municipiul Bucuresti. 

� Sunt membri ai Casei de asigurari toti executorii judecatoresti care isi desfasoara activitatea pe 

teritoriul Romaniei. 

� Asigurarea de raspundere civila a executorilor judecatoresti in functie este obligatorie, 

drepturile si obligatiile fiecarei parti fiind stabilite prin prezentul statut, prin contractul de 

asigurare si prin Legea nr. 188/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

� Calitatea de membru al Casei de asigurari se dobandeste de la data in care executorul 

judecatoresc incepe sa isi desfasoare activitatea, potrivit legii. 

� Prin executor judecatoresc in functie se intelege orice executor judecatoresc numit in functie, 

in conditiile legii, si a carui calitate nu a incetat, in conditiile legii. 

� Casa de asigurari are drept scop asigurarea de raspundere civila a executorului judecatoresc in 

functie pentru prejudiciile cauzate din culpa, prin acte sau fapte, cu exceptia prejudiciilor 

cauzate prin fapte savarsite cu intentie. 
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In Monitorul Oficial nr. 468 din 25 iunie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 369/2004 privind aplicarea Conventiei asupra 

aspectelor civile ale rapirii internationale de copii, adoptata la 

Haga la 25 octombrie 1980, la care Romania a aderat prin Legea 

nr. 100/1992. 

 

Principalele prevederi 
� Ministerul Justitiei este autoritatea centrala din Romania pentru ducerea la indeplinire a 

obligatiilor stabilite prin Conventia asupra aspectelor civile ale rapirii internationale de copii, 

adoptata la Haga la 25 octombrie 1980, la care Romania a aderat prin Legea nr. 100/1992, 

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 243 din 30 septembrie 1992, denumita in 

continuare Conventie. 

� In calitate de autoritate centrala romana, Ministerul Justitiei coopereaza cu autoritatile centrale 

ale celorlalte state parti la Conventie si colaboreaza cu institutiile si autoritatile romane cu 

atributii in domeniul de aplicare a Conventiei. 

� Institutiile si autoritatile romane competente au obligatia sa acorde de indata sprijinul autoritatii 

centrale romane prin transmiterea datelor detinute de catre acestea potrivit competentelor, ca 

urmare a solicitarilor formulate in aplicarea prezentei legi. 

� Solutionarea cererilor adresate de catre persoana fizica, institutia sau organismul interesat din 

oricare stat parte la Conventie, pentru inapoierea copilului aflat pe teritoriul Romaniei ca urmare 

a unei deplasari sau retineri ilicite in sensul art. 3 din Conventie, este de competenta instantei 

judecatoresti. 

� Instanta competenta pentru solutionarea cererilor este Tribunalul pentru minori si familie 

Bucuresti. 

� In cazul in care persoana fizica, institutia sau organismul interesat ori autoritatea centrala a 

statului parte la Conventie adreseaza cererea-tip autoritatii centrale romane, aceasta verifica 

indeplinirea conditiilor prevazute la art. 8 alin. 2 din Conventie si, dupa caz, in termen de 10 zile 

de la primirea cererii va solicita completarea acesteia sau a actelor doveditoare. In cazul in care 

cererea nu indeplineste conditiile prevazute de art. 4 din Conventie, autoritatea centrala romana 

va restitui cererea. 

� Persoana fizica, institutia sau organismul interesat a carui cerere indeplineste conditiile 

prevazute la art. 8 alin. 2 din Conventie beneficiaza de asistenta judiciara gratuita in cadrul 

solutionarii cererii de inapoiere, independent de starea sa materiala. Prevederile art. 6 si 81 din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, 

aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 193/2008, cu modificarile si completarile 

ulterioare, precum si ale Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, 

republicata, cu modificarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator. 

� La cererea persoanei fizice, institutiei sau organismului interesat ori a autoritatii centrale a 

statului solicitant, autoritatea centrala romana va facilita acordarea asistentei judiciare gratuite 

de catre un avocat. In acest scop, autoritatea centrala romana va inainta, de indata, intreaga 

documentatie transmisa potrivitart. 3 decanului baroului din circumscriptia instantei competente 

sa solutioneze cererea de inapoiere. 

� In temeiul art. 81 din O.U.G. nr. 51/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 

193/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, decanul baroului desemneaza, in termen de 

3 zile, prin decizie, pentru persoana cu resedinta obisnuita in strainatate care a formulat cererea 

de inapoiere, obligatoriu, din oficiu, un avocat pentru sesizarea instantei, reprezentare si asistare 

in prima instanta, in caile de atac ordinare si extraordinare, si initierea masurilor de executare 

silita. 

 Legea privind aplicarea Conventiei asupra aspectelor civile ale rapirii 

internationale de copii a fost republicata 
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In Monitorul Oficial nr. 469 din 26 iunie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat 

in Romania. 

 

Principalele prevederi 

� Prezenta lege reglementeaza participarea persoanelor fizice la activitatile de voluntariat 

desfasurate in folosul altor persoane sau al societatii, organizate de persoane juridice de drept 

public sau de drept privat fara scop lucrativ. 

� Voluntariatul este un factor important in crearea unei piete europene competitive a muncii si, 

totodata, in dezvoltarea educatiei si formarii profesionale, precum si pentru cresterea solidaritatii 

sociale. 

� Statul roman recunoaste valoarea sociala a activitatilor de voluntariat ca expresie a cetateniei 

active, a solidaritatii si responsabilitatii sociale, precum si valoarea profesionala ca expresie a 

dezvoltarii personale, profesionale, interculturale si lingvistice a persoanelor care desfasoara 

aceste activitati. 

� Statul sustine dezvoltarea miscarii de voluntariat la nivel local, national si international, cu 

respectarea independentei si diversitatii acesteia, in scopul indeplinirii sale artistice si culturale, 

sportive si recreative, educationale, stiintifice, de cercetare, de tineret, de reprezentare, de 

mediu, de sanatate, sociale, de solidaritate, de dezvoltare comunitara, de ajutor umanitar, civic si 

filantropic si altele asemenea. 

� Statul roman sprijina dezvoltarea voluntariatului prin toate institutiile sale care activeaza in 

domenii in care se desfasoara activitati de voluntariat potrivit legii. 

� In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: 

• voluntariatul reprezinta participarea voluntarului persoana fizica la activitati de interes 

public desfasurate in folosul altor persoane sau al societatii, organizate de catre persoane 

juridice de drept public sau de drept privat, fara remuneratie, individual sau in grup; 

• activitatea de interes public reprezinta activitatea desfasurata in domenii precum: arta si 

cultura, sportul si recreerea, educatia si cercetarea, protectia mediului, sanatatea, 

asistenta sociala, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar si/sau 

filantropic, dezvoltarea comunitara, dezvoltarea sociala; 

• organizatia-gazda este persoana juridica de drept public sau de drept privat, fara scop 

lucrativ, care organizeaza si administreaza activitati de voluntariat; 

• contractul de voluntariat reprezinta conventia incheiata intre un voluntar si organizatia-

gazda, in temeiul careia prima parte se obliga sa presteze o activitate de interes public, 

fara a fi remunerata, iar cea de-a doua se obliga sa ofere o activitate adecvata solicitarii 

sau pregatirii voluntarului; 

• voluntarul este orice persoana fizica, fara deosebire de rasa, origine etnica, religie, sex, 

opinie, apartenenta politica, care a dobandit capacitate de munca potrivit legislatiei in 

domeniul muncii si desfasoara activitati de voluntariat; 

• beneficiarul activitatii de voluntariat este persoana fizica, alta decat sotul/sotia si copiii, 

sau persoana juridica in folosul careia se desfasoara activitatea de voluntariat; 

• coordonatorul voluntarilor este voluntarul sau angajatul organizatiei-gazda, care 

indeplineste sarcinile legate de coordonarea si administrarea activitatii voluntarilor. 

 Reglementarea activitatii de voluntariat in Romania 
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In Monitorul Oficial 464 din 25 iunie 2014 a fost publicata Decizia 

nr. 266 din 7 mai 2014 a Curtii Constitutionale referitoare la 

exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 200din Codul 

de procedura civila, precum si celor ale art. 2 alin. (1) si (12) siart. 

601din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea 

profesiei de mediator. 

Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 21 iunie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 14.501/215/2013, Judecatoria 

Craiova – Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a 

prevederilorart. 200 din Codul de procedura civila, precum si celor ale art. 2 alin. (1) si art. 

601din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator. Exceptia a fost 

ridicata de reclamanta Societatea Comerciala CEZ Vanzare – S.A. din Craiova, judetul Dolj, prin 

mandatar Societatea Comerciala EOS KSI Romania – S.R.L. din Bucuresti, intr-o cauza avand ca 

obiect pretentii. 

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine ca prevederile art. 200 

dinCodul de procedura civila sunt neconstitutionale in masura in care aplicarea acestor dispozitii 

procedurale este extinsa la aspecte care tin de judecarea propriu-zisa a cererii de chemare in 

judecata.  

� Arata ca, atat timp cat a indicat motivele de fapt si de drept in cererea de chemare in judecata, 

eventualele nelamuriri privind alte aspecte nu pot atrage sanctiunea anularii cererii de chemare 

in judecata, pentru ca exista dispozitii speciale pentru faza de chemare in judecata in care se pot 

lamuri aspectele de fapt si de drept, inclusiv prin administrarea de probatorii, mai ales in 

conditiile in care multe din asemenea chestiuni care vizeaza aspecte de fapt pot fi lamurite si prin 

discutii contradictorii si explicatii orale prezentate in fata instantelor de judecata. In acest context, 

arata ca art. 200 din Codul de procedura civila contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 21 

alin. (1) si (3) si art. 53, prin restrangerea accesului liber la justitie, intrucat dezideratul asigurarii 

dreptului la un proces echitabil este pus in umbra de acela al solutionarii cauzelor intr-un termen 

rezonabil, in masura in care prevederile criticate din Codul de procedura civila sunt aplicate 

dincolo de verificarea continutului formal al cererii de chemare in judecata.  

� Asa fiind, autoarea exceptiei considera ca procedura regularizarii cererii de chemare in judecata 

nu poate inlocui, prin masurile dispuse, faza judecatii propriu-zise a cererii prin aplicarea abuziva 

a dispozitiilor procedurale, intrucat o asemenea interpretare si aplicare a legii ofera cadrul 

realizarii denegarii de dreptate. 

� Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Societatea 

Comerciala CEZ Vanzare – S.A. din Craiova, judetul Dolj, prin mandatar Societatea Comerciala EOS 

KSI Romania – S.R.L. din Bucuresti, in Dosarul nr. 14.501/215/2013 al Judecatoriei Craiova – Sectia 

civila si a constatat ca prevederile art. 2 alin. (1) si (12) din Legea nr. 192/2006 privind medierea 

si organizarea profesiei de mediator sunt neconstitutionale. 

� Curtea Constitutionala a respins, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de 

acelasi autor in acelasi dosar al aceleiasi instante si a constatat ca prevederile art. 601din Legea 

nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, precum si cele ale art. 200 

din Codul de procedura civila sunt constitutionale, in raport cu criticile formulate. 

 Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate a Legii 

privind medierea 
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In Monitorul Oficial nr. 469 din 26 iunie 2014 a fost publicata 

Hotararea din 11 iunie 2013 a Sectiei a treia a CEDO in Cauza S.C. 

Aectra Agrochemicals – S.A. si Munteanu impotriva Romaniei. 

Principalele prevederi 

� La originea cauzei se afla doua cereri (nr. 18.780/04 si nr. 13.111/05) indreptate impotriva 

Romaniei, prin care o societate si un resortisant din acest stat (reclamantii) au sesizat Curtea in 

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

(Conventia). 

� Prin hotararea din 27 martie 2012, Curtea a constatat incalcarea art. 6 §1 din Conventie si a art. 

1 din Protocolul nr. 1 la Conventie ca urmare a casarii unor decizii judecatoresti definitive 

pronuntate in favoarea reclamantilor. Curtea a hotarat, de asemenea, sa acorde reclamantului o 

reparatie echitabila in temeiul art. 41 din Conventie in ceea ce priveste Cererea nr. 13.111/05 si sa 

respinga cererea de reparatie echitabila in ceea ce priveste Cererea nr. 18.780/04, motivand ca 

aceasta nu fusese formulata in termenul stabilit. 

� Reprezentantul societatii reclamante in Cauza nr. 18.780/04 a solicitat, invocand art. 80 si 81 din 

Regulamentul Curtii, revizuirea sau rectificarea hotararii din 27 martie 2012, sustinand ca, in 

contradictie cu precizarile din hotararea mentionata, cererea de reparatie echitabila a fost 

prezentata in termenul stabilit si a fost insotita de documente justificative. 

� In urma reexaminarii probelor aflate la dosar, Curtea constata ca, in mod contrar precizarilor de 

la pct. 27 din hotararea din 27 martie 2012, societatea reclamanta a prezentat intr-adevar o 

cerere de reparatie echitabila in termenul alocat in acest sens. 

� Astfel, Curtea: 

• a decis revizuirea hotararii din 27 martie 2012 in ceea ce priveste exclusiv aplicarea art. 

41 din Conventie in masura in care se refera la Cererea nr. 18.780/04; si in consecinta, 

• a hotarat ca statul parat trebuie sa plateasca in Cauza nr. 18.780/04, in termen de trei 

luni, urmatoarele sume, care trebuie convertite in moneda statului parat la rata aplicabila 

la data platii, plus orice suma ce poate fi datorata cu titlu de impozit de catre societatea 

reclamanta: 

� 103.086,56 EUR (o suta trei mii optzeci si sase de euro si cincizeci si sase de eurocenti) 

pentru prejudiciul material; 

� 8.000 EUR (opt mii de euro) pentru prejudiciul moral; 

� 4.000 EUR (patru mii de euro) pentru cheltuielile de judecata efectuate in fata Curtii, 

suma care va fi platita direct doamnei Diana-Elena Dragomir; 

� 5.000 EUR (cinci mii de euro) pentru cheltuielile de judecata efectuate in fata 

instantelor interne, suma care va fi platita societatii reclamante; 

• a respins cererea de acordare a unei reparatii echitabile pentru celelalte capete de cerere. 

 CEDO a revizuit hotararea in cauza S.C. Aectra Agrochemicals – S.A. si 

Munteanu impotriva Romaniei 
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In Monitorul Oficial nr. 470 din 26 iunie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 5 26 mai 2014 a ICCJ - Completul pentru dezlegarea 

unor chestiuni de Drept in Materie Penala vizand aplicarea legii 

penale mai favorabile in cazul infractiunii continuate. 

Titularul si obiectul sesizarii 

� Prin incheierea de sedinta din data de 7 martie 2013 (Dosar nr. 48.654/3/2012) pronuntata de 

completul Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in baza art. 475 din Codul de 

procedura penala, a fost sesizata Inalta Curte de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei 

hotarari prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizand aplicarea legii 

penale mai favorabile pe institutii autonome, respectiv „daca infractiunea continuata poate 

functiona ca institutie autonoma fata de limitele de pedeapsa”. 

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

� Inalta Curte de Casatie si Justitie constata ca, in majoritate, punctele de vedere comunicate de 

catre instante au fost in sensul ca „infractiunea continuata este o forma de unitate infractionala, 

iar nu un tip de infractiune, cu capacitate de a functiona independent, de sine statator, avand 

propriile sale conditii de existenta si reguli privind tratamentul sanctionator, distincte de conditiile 

de incriminare si de regimul sanctionator prevazut pentru infractiunea in continutul careia se 

regasesc actiunile/inactiunile componente”. 

Opinia specialistilor consultati 

� Specialistii Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti au apreciat, in sinteza, ca 

problema de drept a aplicarii legii penale mai favorabile in cazul inculpatului in sarcina caruia s-a 

retinut savarsirea infractiunii in forma continuata, iar, potrivit noului Cod penal, conditiile de 

existenta ale infractiunii continuate nu mai sunt indeplinite, trebuie dezlegata in sensul ca 

infractiunea continuata este o institutie autonoma in raport cu limitele de pedeapsa. 

� Specialistii Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca au comunicat opinia, in sinteza, ca 

autonomia de care depinde aplicarea legii penale mai favorabile in sfera dreptului penal material 

nu este legata de incadrarea juridica in sens formal, procedural, ci este o autonomie functionala. 

Forma continuata a infractiunii nu este o imprejurare care tine de continutul in sens larg al unei 

infractiuni, ci este o modalitate de savarsire a respectivei fapte. Forma continuata a infractiunii 

apare ulterior consumarii infractiunii in forma simpla, adica ulterior momentului in care 

infractiunea si-a dobandit toate elementele constitutive si circumstantele pe care le implica 

circumstantele retinute. S-a concluzionat ca institutia infractiunii continuate este o institutie 

autonoma, o creatie a legiuitorului care intelege sa excepteze anumite pluralitati de actiuni sau 

inactiuni de la regimul prevazut de lege pentru concursul de infractiuni. 

� ICCJ a decis admiterea sesizarii formulate de catre ICCJ, Sectia penala, in Dosarul nr. 

48.654/3/2012, prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea de 

principiu a problemei de drept vizand aplicarea legii penale mai favorabile in cazul infractiunii in 

forma continuata, respectiv, daca infractiunea in forma continuata reprezinta o institutie 

autonoma fata de institutia pedepsei. 

� In aplicarea art. 5 din Codul penal, se are in vedere criteriul aprecierii globale a legii penale mai 

favorabile. Constata ca nu este permisa combinarea prevederilor din legi succesive in stabilirea 

si aplicarea legii penale mai favorabile cu privire la conditiile de existenta si sanctionare ale 

infractiunii in forma continuata. 

 Decizia ICCJ pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Aplicarea legii 
penale mai favorabile in cazul infractiunii continuate 
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In Monitorul Oficial nr. 471 din 26 iunie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 6 din 26 mai 2014 a ICCJ - Completul pentru 

dezlegarea unor chestiuni de Drept in Materie Penala vizand daca 

in interpretarea si aplicarea art. 6 din Codul penal, in ipoteza in 

care este vorba de tentativa, se reduce pedeapsa la maximul 

prevazut de lege pentru forma consumata a infractiunii ori la 

maximul prevazut de lege pentru forma tentativei. 

Titularul si obiectul sesizarii 

� Prin incheierea din 18 martie 2014, pronuntata in Dosarul nr. 179/122/2014, Curtea de Apel 

Bucuresti — Sectia I penala, in conformitate cu prevederile art. 475 din Codul de procedura 

penala, a sesizat inalta Curte de Casatie si Justitie — Sectia penala, pentru a pronunta o hotarare 

prealabila in vederea dezlegarii de principiu a chestiunii de drept vizand aplicarea dispozitiilor art. 

6 alin. (1) din Codul penal „in ipoteza in care este vorba despre o tentativa, pedeapsa aplicata se 

reduce la maximul prevazut de lege pentru forma consumata ori la maximul prevazut de lege 

pentru forma infractiunii de tentativa”. 

Opinia instantelor judecatoresti 

� Curtea de Apel Bucuresti nu a exprimat o opinie, dar a comunicat punctele de vedere ale 

instantelor arondate, in materia problemei de drept vizand interpretarea si aplicarea art. 6 din 

Codul penal in ipoteza incheierii de sesizare amintita. 

Opinia specialistilor consultati 

� Punctul de vedere al Universitatii din Bucuresti — Facultatea de Drept — Departamentul Drept 

penal 

� S-a sustinut ca scopul reglementarii art. 6 din Codul penal este de a oferi suport legal unei 

pedepse definitive in raport cu noua lege, care este mai favorabila, pe timpul executarii acestei 

pedepse si pana la incetarea oricaror efecte ale condamnarii ce vor interveni prin reabilitare. 

� Asadar, principiul legalitatii pedepselor impune ca pedeapsa aplicata in baza legii vechi sa aiba 

sustinere si in legea noua, nefiind admisa executarea unei pedepse mai mari decat cea aplicabila 

potrivit legii noi mai favorabile. 

� S-a argumentat ca in aplicarea dispozitiilor art. 6 din Codul penal este important sa se stabileasca 

daca judecarea condamnatului potrivit legii noi va conduce in concret la o situatie mai blanda 

pentru acesta si de aceea se vor avea in vedere limitele de pedeapsa intre care s-ar face 

individualizarea pedepsei pentru infractiunea savarsita, daca aceasta ar fi judecata conform legii 

noi. 

� S-a opinat, asadar, in interpretarea si aplicarea art. 6 din Codul penal, ca se va avea in vedere, in 

ipoteza unei tentative, maximul pedepsei pentru forma tentativei (adica maximul special prevazut 

de lege pentru infractiunea consumata redus la jumatate). 

� ICCJ a decis admiterea sesizarii formulate de Curtea de Apel Bucuresti Sectia I penala in Dosarul 

nr. 179/122/2014 prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea de 

principiu a problemei de drept vizand mecanismul de aplicare a legii penale mai favorabile dupa 

judecarea definitiva a cauzei in ipoteza in care este vorba de tentativa, 

� In aplicarea legii penale mai favorabile dupa judecarea definitiva a cauzei potrivit art. 6 alin. 1 

din Codul penal, in cazul tentativei, limita maxima a pedepsei ce trebuie avuta in vedere este 

maximul prevazut de lege pentru forma tentata (maximul Special al pedepsei prevazute de lege 

pentru infractiunea consumata, redus sau inlocuit conform dispozitiilor privind tratamentul 

sanctionator al tentativei). 

 Decizia ICCJ pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. 
Aplicarea art. 6 din Codul penal in ipoteza tentativei 
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In Monitorul Oficial nr. 471 din 26 iunie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 7 din 26 mai 2014 a ICCJ - Completul pentru 

dezlegarea unor chestiuni de Drept in Materie Penala vizand 

modul de aplicare a dispozitiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal. 

Titularul si obiectul sesizarii 

� Prin incheierea din 13 martie 2014 pronuntata in Dosarul nr. 550/111/2014, Curtea de Apel 

Oradea — Sectia penala si pentru cauze cu minori a sesizat Inalta Curte de Casatie si Justitie in 

vederea dezlegarii chestiunii de drept ce consta in modul de aplicare a dispozitiilor art. 6 alin. (1) 

din Codul penal, respectiv daca prin sintagma „maxim special prevazut de legea noua pentru 

infractiunea savarsita” se intelege, in cazul infractiunilor continuate, strict maximul special 

prevazut de legea care incrimineaza fapta savarsita in forma consumata sau se intelege acest 

maxim special majorat cu 3 ani potrivit sporului facultativ de pedeapsa. 

� Prin incheierea de sesizare din 17 martie 2014 pronuntata in Dosarul nr. 252/98/2014, Curtea de 

Apel Bucuresti — Sectia I penala a sesizat Inalta Curte de Casatie si Justitie in vederea 

pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea urmatoarei chestiuni de drept: daca 

aplicarea legii penale mai favorabile, dupa judecarea definitiva a cauzei, potrivit art. 6 din Codul 

penal, in cazul infractiunii continuate, se face numai in raport cu pedeapsa prevazuta de legea 

noua pentru infractiunea savarsita sau in raport si cu sporul facultativ prevazut de aceeasi lege 

pentru sanctionarea acestei forme a unitatii legale de infractiune. 

Opinia specialistilor consultati 

� A fost depus la dosar doar punctul de vedere exprimat de Departamentul Drept penal din cadrul 

Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti, care a concluzionat ca, in aplicarea dispozitiilor 

art. 6 alin. (1) din Codul penal cu privire la sintagma „maximul special prevazut de legea noua 

pentru infractiunea savarsita”, in cazul infractiunii continuate se intelege maximul prevazut de 

lege majorat cu 3 ani. 

� S-a aratat ca in aplicarea dispozitiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal este important sa se 

stabileasca daca judecarea condamnatului, potrivit legii noi, va conduce in concret la o situatie 

mai blanda pentru acesta, de aceea se vor avea in vedere limitele de pedeapsa intre care se face 

individualizarea pedepsei pentru infractiunea savarsita, daca aceasta ar fi judecata conform legii 

noi. 

� ICCJ a decis admiterea sesizarii formulate de Curtea de Apel Oradea — Sectia penala si pentru 

cauze cu minori prin incheierea din data de 13 martie 2014 in Dosarul nr. 550/111/2014 si a 

sesizarii formulate de Curtea de Apel Bucuresti — Sectia I penala, prin incheierea din data de 17 

martie 2014 in Dosarul nr. 252/98/2014 (833/2014), in vederea pronuntarii unei hotarari 

prealabile pentru dezlegarea in principiu a problemei de drept daca in aplicarea legii penale mai 

favorabile, potrivit art. 6 din Codul penal, in cazul infractiunilor continuate, prin sintagma „maxim 

special prevazut de legea noua pentru infractiunea savarsita” se intelege maximul pedepsei 

prevazut de lege pentru infractiunea savarsita sau si sporul facultativ prevazut de aceeasi lege 

pentru sanctionarea acestei forme a unitatii legale de infractiune si stabileste: 

� In aplicarea legii penale mai favorabile, potrivit art. 6 din Codul penal, in cazul infractiunilor 

continuate, prin sintagma „maxim special prevazut de legea noua pentru infractiunea savarsita" 

se intelege maximul special prevazut de lege pentru infractiune, fara luarea in considerare a 

cauzei de majorare a pedepsei prevazuta pentru infractiunea continuata. 

 Decizia ICCJ pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Interpretarea 
sintagmei „maximul special prevazut de legea noua  

pentru infractiunea savarsita" 
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In Monitorul Oficial nr. 473 ddin 27 iunie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 8 din 26 mai 2014 a ICCJ - Completul pentru 

dezlegarea unor chestiuni de drept in Materie Penala. 

Titularul si obiectul sesizarii 

� Tribunalul Dolj, Sectia penala, a dispus, prin incheierea din data de 27 martie 2014 in Dosarul nr. 

3.004/215/2014, sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in temeiul dispozitiilor art. 475 din 

Codul de procedura penala, in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea de 

principiu a urmatoarei probleme de drept: „daca in aplicarea legii penale mai favorabile dupa 

judecarea definitiva a cauzei potrivitart. 6 alin. (1) din Codul penal se pot lua in considerarea la 

maximul special prevazut de legea noua pentru infractiunea savarsita circumstantele atenuante 

sau agravante retinute condamnatului si care apar valorificate in pedeapsa concreta, atunci cand 

se compara pedeapsa aplicata cu maximul special prevazut de legea noua“. 

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

� Inalta Curte de Casatie si Justitie constata ca, in majoritate, punctele de vedere comunicate de 

catre instante au fost in sensul ca, in aplicarea legii penale mai favorabile dupa judecarea 

definitiva a cauzei potrivit art. 6 alin. (1) din Codul penal, nu se pot lua in considerare la maximul 

special prevazut de legea noua pentru infractiunea savarsita circumstantele atenuante sau 

agravante retinute condamnatului si care apar valorificate in pedeapsa concreta, atunci cand se 

compara pedeapsa aplicata cu maximul special prevazut de legea noua. 

Opinia specialistilor consultati 

� In conformitate cu dispozitiile art. 476 alin. (10) raportat la art. 473 alin. (5) din Codul de 

procedura penala, a fost solicitata specialistilor in drept penal opinia asupra chestiunii de drept, la 

dosar nefiind transmise puncte de vedere vizand problema de drept supusa dezlegarii. 

� A fost depus la dosar punctul de vedere al Directiei legislatie, studii, documentare si informatica 

juridica din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu privire la problema de drept supusa 

dezlegarii, in sensul ca maximul special prevazut de legea penala noua, in acceptiunea dispozitiilor 

art. 6 alin. (1) din Codul penal,este maximul special prevazut in norma de incriminare cuprinsa in 

legea penala noua, neredus potrivit art. 76 din Codul penal referitor la efectele circumstantelor 

atenuante, sau, dupa caz, nemajorat, conform art. 78din Codul penal privitor la efectele 

circumstantelor agravante. 

� ICCJ a decis admiterea sesizarii formulate de catre Tribunalul Dolj, Sectia penala, in Dosarul nr. 

3.004/215/2014, prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea de 

principiu a problemei de drept ce vizeaza aplicarea legii penale mai favorabile dupa judecarea 

definitiva a cauzei potrivit art. 6 alin. (1) din Codul penal, in sensul de a lua in considerarea la 

maximul special prevazut de legea noua pentru infractiunea savarsita si a circumstantelor 

atenuante sau agravante retinute condamnatului si care apar valorificate in pedeapsa concreta, 

atunci cand se compara pedeapsa aplicata cu maximul special prevazut de legea noua. 

� In aplicarea legii penale mai favorabile dupa judecarea definitiva a cauzei potrivit art. 6 alin. (1) 

din Codul penal, stabileste ca la maximul special prevazut de legea noua pentru infractiunea 

savarsita nu se vor lua in considerare circumstantele atenuante sau agravante retinute 

condamnatului si care apar valorificate in pedeapsa concreta, atunci cand se compara pedeapsa 

aplicata cu maximul special prevazut de legea noua. 

 Decizia ICCJ pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Aplicarea legii 

penale mai favorabile dupa judecarea definitiva a cauzei 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  

� completarea alin. (3) al art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale 

� modificarea si completarea art. 16 din Legea nr. 13/2007 privind energia electric 

� recunoasterea delfinilor drept persoane non-umane 

� reglementarea serviciilor prestate de catre furnizorii de energie catre populatie 

� Proiect de Lege privind economia social 

� modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si 

stimularea ocuparii fortei de munca 

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

� modificarea si completarea O.U.G. nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de 

panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat si pentru copiii 

prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore 

� modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor 

romani in strainatate 

� acceptarea jurisdictiei obligatorii a Curtii Internationale de Justitie 

� aprobarea O.U.G. nr. 21/2014 pentru modificarea art.6 din Legea nr. 597/2001 privind unele 

masuri de protectie si autorizare a constructiilor in zona de costa a Marii Negre 

� aprobarea O.U.G. nr. 23/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind 

reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative in domeniul 

sanatatii 

� completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

� instituirea zilei de 28 iulie - Ziua Nationala a Ambulantei din Romania 

� completarea O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori 

� autorizarea platii cotizatiilor la Forumul International al Echipelor de Raspuns la Incidente de 

Securitate Cibernetica (Forum of Incident Response and Security Teams - FIRST) si la Forumul 

TF/CSIRT Trusted Introducer (T1) din cadrul Asociatiei Transeuropene a Retelelor din 

domeniul Cercetarii si al Educatiei (Trans-European Research and Education Network 

Association - TERENA) in scopul mentinerii participarii Centrului National de Raspuns la 

Incidente de Securitate Cibernetica, CERT-RO la aceste doua organisme non-guvernamentale 

� completarea art. 86 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare 
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Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

� modificarea si completarea alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al 

unor imobile preluate abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 

� aprobarea O.U.G. nr. 25/2013 pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 

504/2002 

� privind exercitarea profesiei de bona 

� aprobarea O.G. nr. 1/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind 

azilul in Romania si a O.G. nr. 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit 

o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania, precum si a cetatenilor statelor 

membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European 

� modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

� completarea art. 262 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

� modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii 

� modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii 

� modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni 

� modificarea si completarea alin. (1) si (2) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si 

promovarea drepturilor copilului 

Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

� completarea art. 99 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 

� completarea art. 15 din O.U.G. nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare 

in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative 

� completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatului 

Poporului 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Noi masuri privind securitatea aviatiei, transportul de marfuri si posta 

 

In Jurnalul Oficial nr. L182 din 21 iunie 2014 a fost publicat Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 

687/2014 al Comisiei din 20 iunie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 185/2010 in ceea ce 

priveste clarificarea, armonizarea si simplificarea masurilor de securitate a aviatiei, echivalenta 

standardelor de securitate si masurile de securitate privind transportul de marfuri si posta, text cu 

relevanta pentru SEE. 
 

Regulamentul stabileste aplicarea unui numar limitat de masuri in legatura cu articolele interzise, 

securitatea aeronavei, controalele de securitate ale marfurilor, postei, proviziilor de bord si de 

aeroport si echipamentelor de securitate. De asemenea, anumite state terte (inclusiv S.U.A.), precum si 

alte tari si teritorii, carora, in conformitate cu articolul 355 din tratat, nu li se aplica titlul VI din TFUE, 

sunt recunoscute ca aplica standardele echivalente cu standardele de baza comune in ceea ce priveste 

securitatea aeronavelor, pasagerii si bagajele de mana, marfurile si posta. 
 

Regiunile si zonele eligibile pentru finantarea din FEDR pentru perioada 2014-2020 

 

In Jurnalul Oficial nr. L183 din 24 iunie 2014 a fost publicata Decizia de punere in aplicare a Comisiei din 

16 iunie 2014 de stabilire a listei regiunilor si zonelor eligibile pentru o finantare din Fondul european 

de dezvoltare regionala in cadrul componentelor transfrontaliere si transnationale ale obiectivului de 

cooperare teritoriala europeana pentru perioada 2014-2020, notificata cu numarul C(2014) 3898.  
 

Decizia stabileste regiunile si zonele eligibile pentru finantare din Fondul european de dezvoltare 

regionala (FEDR) in cadrul componentei transfrontaliere si in cadrul componentei transnationale a 

obiectivului de cooperare teritoriala europeana, precum si regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii luate in 

considerare pentru alocarea de fonduri din FEDR pentru cooperare transfrontaliera. Lista zonelor 

elibigile pentru finantare, defalcate pe programe de cooperare transfrontaliera, Anexa I la Decizie, 

cuprinde inclusiv programele (Interreg V-A) România-Bulgaria - 2014TC16RFCB021 si (Interreg V-A) 

Ungaria-România – 2014TC16RFCB049.  

 

Consortiul pentru o infrastructura central-europeana de cercetare (CERIC-ERIC) a fost instituit 

 

In Jurnalul Oficial nr. L184 din 25 iunie 2014 a fost publicata Decizia de punere in aplicare a Comisiei din 

24 iunie 2014 privind instituirea Consortiului pentru o infrastructura central-europeana de cercetare 

(CERIC-ERIC) – (2014/392/UE).  
 

CERIC-ERIC promoveaza integrarea capacitatilor nationale multidisciplinare de analiza, de sinteza si de 

pregatire a esantioanelor ale structurilor partenere care opereaza in principal in spatiul central-

european intr-o infrastructura europeana de cercetare descentralizata unica, deschisa cercetatorilor 

de la nivel mondial, pentru a contribui la programe si proiecte europene de cercetare, dezvoltare 

tehnologica si activitati de inalt nivel. In calitate de membru, Romania trebuie sa contribuie in natura 

prin operarea, punerea la dispozitie si modernizarea permanenta a unei structuri partenere cu o 

valoare de investitii totala de peste 100 milioane EUR si cu un cost de functionare anual total de peste 

10 milioane EUR. 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Categoriile de ajutoare de stat exceptate de la obligatia de notificare a Comisiei  

 

In Jurnalul Oficial nr. L187 din 26 iunie 2014 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei 

din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in 

aplicarea articolelor 107 si 108 din tratat, text cu relevanta pentru SEE. 

Regulamentul stabileste categoriile de ajutoare de stat care sunt exceptate de la obligatia de notificare a 

Comisiei, dupa cum urmeaza: ajutoare regionale, ajutoare destinate IMM-urilor sub forma de ajutoare 

pentru investitii, ajutoare de exploatare si ajutoare pentru accesul IMM-urilor la finantare; ajutoare 

pentru protectia mediului; ajutoare pentru cercetare, dezvoltare si inovare; ajutoare pentru formare; 

ajutoare pentru recrutarea si incadrarea in munca a lucratorilor defavorizati si a lucratorilor cu handicap; 

ajutoare destinate repararii daunelor provocate de anumite dezastre naturale; ajutoare sociale pentru 

transportul rezidentilor din regiunile indepartate; ajutoare pentru infrastructura de banda larga; ajutoare 

pentru cultura si pentru conservarea patrimoniului; ajutoare pentru infrastructurile sportive si pentru 

infrastructurile de agreement multifunctionale; ajutoare pentru infrastructurile locale. 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 194 din 24 iunie 2014 au fost publicate ultimele publicatii CJUE.  

 

 

Jurisprudenta europeana 
 

Jurisprudenta europeana 
 

� Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-76/13 Comisia v. Portugalia 

 

Portugalia este obligata la plata unei sume forfetare de 3 milioane Euro și o penalitate cu titlu 

cominatoriu de 10.000 Euro pentru fiecare zi de intarziere in executarea unei hotarari anterioare a 

Curtii. Curtea a redus suma propusa de Comisie, avand in vedere, printre altele, faptul ca urmare a 

crizei financiare capacitatea Portugaliei de a plati a fost redusa. 
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Secretariatul General al Comisiei Europene > procedura de selectie pentru postul vacant de Director 

al Serviciului de protocol (gradul  AD14), Bruxelles [Articolul 29 alineatul (2) din Statutul functionarilor] 

-  COM/2014/10358. Anuntul a fost publicat in JO C 195 A din 25 iunie 2014.   

 

Conditiile de angajare si fisa postului:  

http://ec.europa.eu/dgs/human-resources/working_senior_mgt_en.htm 

 

Inscriere: Candidatura trebuie depusa prin inscriere pe internet, accesand site-ul: 

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

In cazul in care candidatul are un handicap care il impiedica sa se inscrie online, dosarul de 

candidatura se poate depune pe suport de hartie, prin scrisoare recomandata, data postei trebuind sa 

nu depaseasca data-limita de inscriere. In acesta situatie, dosarul de candidatura trebuie sa includa 

urmatoarele: CV-ul si scrisoarea de intentie; un certificat emis de un organism competent, care sa 

ateste handicapul candidatului; o foaie de hartie separata, pe care candidatul sa specifice eventualele 

masuri speciale pe care acesta le considera necesare pentru a i se facilita participarea la selectie. Orice 

corespondenta ulterioara intre candidat si Comisie se va purta prin posta.  

 

Termen-limita: 23 iulie 2014. Inscrierea online nu va mai fi posibila dupa ora 12.00 (dupa-amiaza), ora 

Bruxelles-ului. 

 

Informatii suplimentare: Pentru mai multe informatii si/sau probleme tehnice, se poate trimite un 

e-mail la adresa: 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 

 

MFP propune Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2014 

 

 

Noi masuri de sprijin pentru personalului militar 

incadrat intr-un grad de invaliditate 
 

Ministerului Afacerilor interne a publicat pe data de 25 iunie un proiect de 

ordin privind masurile de sprijin acordate personalului militar incadrat intr-un 

grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar si familiilor 

acestora, precum si familiilor personalului militar decedat. 

Conform expunerii de motive, ordinul stabileste: 

a) conditiile si procedurile pentru realizarea urmatoarelor masuri de sprijin: 

1. mentinerea in functii militare a personalului militar care a fost: incadrat in gradul III de invaliditate si 

clasat apt limitat pentru serviciul militar;  

2. rechemarea in activitate si numirea in functii militare ori incadrarea in functii civile; 

3. inmatricularea in institutiile de invatamant ale MAI a copiilor personalului militar, clasat inapt sau apt 

limitat pentru serviciul militar; 

4. numirea in functii militare, respectiv in functii civile in unitati ale MAI, a copiilor aflati in intretinerea 

personalului militar. 
 

Fostul personal militar ranit poate fi numit in functii militare ori incadrat in functii civile, pe urmatoarele 

domenii: asigurare logistica/tehnico-materiala; financiar-contabil; asistenta medicala; asistenta juridica; 

informare si relatii publice; resurse umane; invatamant, formare profesionala, cercetare stiintifica; 

analiza, studii, planificare; comunicatii si tehnologia informatiei; secretariat si informatii clasificate; 

organizare, management operational; exploatare tehnica; control intern; inspectia de prevenire, 

pentru structurile Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta; psihologie.  
 

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

asteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro, in 10 zile de la publicare. 

Ministerului Finantelor Publice a publicat pe data de 25 iunie un proiect de 

Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2014 a 

operatorilor economici. 

Conform referatului de aprobare, potrivit prevederilor din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, 

persoanele prevazute de lege au obligatia sa intocmeasca raportari contabile si la alte perioade decat 

anual, in cadrul exercitiului financiar, in conditiile stabilite de Ministerul Finantelor Publice.  
 

Potrivit proiectului de ordin, operatorii economici care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o 

cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice 

raportari contabile la 30 iunie 2014. 
 

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

asteptate pe adresa de e-mail: publicinfo@mfinante.ro, in 10 zile de la publicare. 
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Ministrul Transporturilor impune noi criterii minime 
de pregatire a personalului navigant maritim 

Ministerul Transporturilor a publicat pe data de 25 iunie un proiect de ordin 

pentru aprobarea criteriilor minime de pregatire si perfectionare a 

personalului navigant maritim roman si a sistemului de recunoastere a 

brevetelor si a certificatelor de capacitate. 

Conform referatului de aprobare, proiectul a fost intocmit pentru respectarea obligatiei ce revine 

statului din Acordurile si Conventiile internationale la care Romania este parte, cat si datorita 

necesitatii armonizarii legislatiei nationale cu legislatia comunitara si internationala.  
 

Organizatia Maritima Internationala stabileste cerintele minime care se impun navelor comerciale 

care efectueaza voiaje internationale, privind siguranta navigatiei si protectia mediului marin, pre-

cum si standardele de pregatire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart. 
 

Ca atare, legislatia nationala privind certificarea personalului navigant maritim trebuie modificata prin 

implementarea noilor competente si aptitudini stabilite de Conventia STCW si Directiva 2008/106/CE 

privind nivelul minim de pregatire a navigatorilor. 
 

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

asteptate la adresa: consultare.publica@mt.ro, pana la data de 6.07.2014. 
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Decrete si cereri de reexaminare semnate in perioada 21-27 iunie 
 

Decrete semnate 

 

• Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea 

O.U.G. nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si 

Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome 

„Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 - 

Codul muncii 

• Decret pentru promulgarea Legii privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 106/2013 pentru modificarea si 

completarea Legii petrolului nr. 238/2004; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 112/2013 privind prorogarea unor 

termene prevazute la art. 2 din O.U.G. nr. 116/2011 pentru aprobarea unor masuri cu privire la 

vanzarea unor pachete de actiuni detinute de Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a 

Energiei Electrice „Electrica” - S.A. si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 

31/2004 privind unele masuri pentru derularea procesului de privatizare a Societatii Comerciale de 

Distributie a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti si a Societatii Comerciale de Distributie 

a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord” S.A. Targu-Mures, precum si a societatilor comerciale filiale de 

distributie si furnizare a energiei electrice, precum si a termenelor prevazute la alin. (2) si (4) ale art. 6 

din O.U.G. nr. 114/2005 privind unele masuri pentru derularea si finalizarea privatizarii societatilor 

comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” - S.A. si „Electrica 

Oltenia” - S.A.; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 23 aprilie Ziua Cartii; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executarii lucrarilor de constructii; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind inventiile de serviciu; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, 

administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii 

fondului funciar nr. 18/1991; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 2/2014 pentru modificarea si 

completarea O.G. nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale 

interguvernamentale la care Romania este parte, precum si pentru aprobarea platii cotizatiei anuale 

in vederea participarii Consiliului Concurentei la activitatile Comitetului de Concurenta al OCDE si 

pentru aprobarea platii unei contributii financiare ce catre Consiliul National pentru Combaterea 

Discriminarii la organismele internationale; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa. 

 

Cereri de reexaminare 

Presedintele Romaniei a semnat in data de 23 iunie cererea de reexaminare asupra Legii pentru 

modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei 

Romane. 
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Tratatul de drept civil nu este doar o insiruire de prezentari 

schematice, ci un valoros instrument de lucru pentru studentii 

facultatilor de drept, dar mai ales pentru cercetatorii si practicienii 

dreptului. 
 

Desi materia succesiunilor si liberalitatilor este una 

traditional impregnata de „clasicism”, iata ca noua 

reglementare, inspirandu-se din normele de data 

mai recenta din alte tari, dar si inovand, contine, 

pe langa regulile traditionale, si solutii legislative 

inedite pentru dreptul nostru, care, cu siguranta, 

vor constitui adevarate pietre de incercare pentru 

jurisprudenta si pentru doctrina. 

 

Institutiile juridice si functionarea acestora sunt 

prezentate nu numai didactic, ci si avand in vedere 

problemele practice pe care acestea le pot ridica, 

trimiterile la lucrarile de specialitate, precum si la 

diferite jurisprudente, autohtone si straine, fiind 

foarte numeroase si foarte diverse. 
 

 

 

Va dorim lectura placuta! 

 

 

Autor: Dan Chirica  

Tratat de drept civil. Succesiunile si liberalitatile 

Editura C.H. Beck, 2014 

 

 
 

 

Succesiunile si liberalitatile in reglementarea noului Cod civil 
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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 
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Descoperă Raftul Legalis® 
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Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  
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InfoLEGALis reprezinta un instrument de lucru in care este realizata o 

selectie a noutatilor legislative. 

 

Informatiile din acest material nu constituie asistenta juridica in sensul 

Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic si nici al Legii nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea 

profesiei de avocat, completata de Statutul profesiei de avocat.  
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