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In Monitorul Oficial nr. 477 din 28 iunie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 

48/2014 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei 

privind aprobarea Regulamentului de acreditare a producatorilor de 

energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea 

sistemului de promovare prin certificate verzi. 

Principalele prevederi 

� Prezentul regulament de acreditare a producatorilor de energie electrica din surse 

regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, 

denumit in continuare regulament, stabileste cadrul de reglementare pentru 

acreditarea grupurilor/centralelor electrice in vederea aplicarii sistemului de 

promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile stabilit prin Legea nr. 

220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 

regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit 

in continuare sistem de promovare prin certificate verzi, respectiv: 

• etapele procesului de acreditare si continutul documentatiei necesare 

acreditarii; 

• conditiile de acreditare; 

• modul de aplicare a sistemului de promovare prin certificate verzi; 

• drepturile si obligatiile operatorilor economici ale caror centrale electrice au fost 

acreditate; 

• conditiile de modificare, suspendare si retragere a acreditarii. 

Acreditarea producatorilor de energie electrica din surse regenerabile 

Educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului 

In Monitorul Oficial nr. 481 din 28 iunie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 947/2014 al ministrului Mediului si Schimbarilor 

Climatice pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare 

a Programului vizand educatia si constientizarea publicului privind 

protectia mediului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si 

schimbarilor climatice nr. 141/2014. 

Principalele prevederi 

� Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finantare, in limita sumei alocate. 

� Organizarea sesiunii de finantare consta in stabilirea si aprobarea, prin dispozitie a 

conducatorului Autoritatii, a: 

• sesiunii de depunere a dosarelor de finantare; 

• sumei alocate sesiunii de finantare. 

� Dispozitia prevazuta anterior se publica pe pagina de internet a Autoritatii, cu cel putin 10 

zile inainte de data deschiderii sesiunii de finantare. 

� Aprobarea componentei Comisiei de analiza si a Comisiei de solutionare a contestatiilor se 

face prin dispozitie a conducatorului Autoritatii. 
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 Legea petrolului a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 483 din 30 iunie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 50/2014 privind modificarea si completarea Legii 

petrolului nr. 238/2004. 

Principalele prevederi 

� Sistemul national de transport al petrolului reprezinta ansamblul conductelor magistrale 

interconectate care asigura colectarea petrolului extras din perimetrele de exploatare sau a 

celui provenit din import si dirijarea lui de la punctele de predare de catre producatori, 

respectiv importatori, la unitatile de prelucrare, spre centrele de distributie si consum sau la 

export, statiile de pompare si comprimare, rampele de incarcare-descarcare pe calea ferata, 

precum si toate instalatiile, echipamentele si dotarile aferente acestora, inclusiv segmentele 

din conductele de interconectare, definite conform art. 100 pct. 34 din Legea energiei 

electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, aflate 

pe teritoriul Romaniei. 

� Segmentele din conductele de interconectare situate pe teritoriul Romaniei se vor 

constitui ca bunuri de retur ale concesiunilor petroliere in vigoare, prin modificarea/ 

completarea acordului petrolier prin act aditional. Actul aditional intra in vigoare la data 

aprobarii lui de catre Guvern. 

Reglementarile privind omologarea de tip si eliberarea cartii 
de identitate a vehiculelor rutiere au suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 485 din 30 iunie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1032/2014 al ministrului Transporturilor pentru 

modificarea si completarea Reglementarilor privind omologarea de 

tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si 

omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, 

aprobate prin Ordinul nr. 211/2003. 

Principalele prevederi 

� In cadrul prezentelor reglementari, daca nu se specifica altfel, prin referirea la Directiva 

2002/24/CE se intelege forma acesteia in versiunea care include toate modificarile si 

completarile ulterioare pana la Directiva 2013/60/UE inclusiv. 

� RAR va acorda omologarea CE de tip pentru: 

• un tip de vehicul care respecta datele din dosarul informativ si cerintele tehnice 

specificate in actele de reglementare aplicabile enumerate in anexa nr. 2 la prezenta 

sectiune sau in apendicele 1 din anexa IV la Directiva 2007/46/CE; 

• un tip de vehicul special care respecta datele din dosarul informativ si cerintele 

tehnice specificate in actele de reglementare aplicabile enumerate in apendicele 1–6 

din anexa XI la Directiva 2007/46/CE. Cerintele suplimentare privind compartimentul 

pentru transportul pacientilor din ambulante, prevazute in apendicele 1 la anexa XI la 

Directiva 2007/46/CE, precum si cerintele suplimentare privind incercarea sistemului 

de ancorare a scaunelor rulante si a sistemului de retinere a ocupantilor acestora din 

vehiculele accesibile scaunelor rulante, prevazute in apendicele 3 la anexa XI la 

Directiva 2007/46/CE, se aplica de la 1 noiembrie 2014 numai la omologarea de tip. 
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 Emiterea certificatelor tehnice pentru vehiculele rutiere 

care efectueaza transport rutier international 

In Monitorul Oficial nr. 491 din 2 iulie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1031/2014 al ministrului Transporturilor privind 

emiterea certificatelor tehnice pentru vehiculele rutiere care 

efectueaza transport rutier international de marfuri in vederea 

acordarii si utilizarii autorizatiilor CEMT. 

Principalele prevederi 

� Regia Autonoma „Registrul Auto Roman“, denumita in continuare R.A.R., emite, la cererea 

operatorilor de transport rutier, certificatele tehnice pentru vehiculele rutiere care 

efectueaza transport rutier international de marfuri, in vederea acordarii si utilizarii 

autorizatiilor CEMT, in conformitate cu prevederile prezentului ordin. 

� Prezentul ordin se aplica numai vehiculelor rutiere inmatriculate in Romania. 

� In sensul prezentului ordin, prin „certificate tehnice“ se intelege urmatoarele: 

• certificat CEMT de conformitate cu cerintele tehnice si de siguranta pentru un 

autovehicul „EURO IV sigur“, „EURO V sigur“, „EEV sigur“ sau „EURO VI sigur“; 

• certificat CEMT de conformitate cu cerintele tehnice de siguranta pentru o 

remorca/semiremorca; 

• certificat CEMT de inspectie tehnica pentru autovehicule si pentru 

remorci/semiremorci. 

Certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate 

in normele tehnice privind siguranta rutiera 

In Monitorul Oficial nr. 495 din 3 iulie 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 1033/2014 al ministrului Transporturilor privind modificarea si 

completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si 

turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementarilor 

privind certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau 

inregistrate in normele tehnice privind siguranta rutiera, protectia 

mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin 

inspectia tehnica periodica – RNTR 1. 

Principalele prevederi 

� La ITP, vehiculele supuse agrearii pentru transportul de marfuri perisabile trebuie sa 

corespunda cerintelor aplicabile din prezentele reglementari, precum si cerintelor 

suplimentare aplicabile pentru ITP prevazute prin reglementarile specifice in vigoare.“ 

� In cazul aparaturii de masurare pentru care este necesara imprimarea rezultatelor, 

furnizorul echipamentului sau firma care a modernizat aparatul trebuie sa puna la dispozitia 

RAR un model al buletinului de proba, in limba romana, care va fi folosit in SITP din 

Romania, iar la orice modificare de soft va trebui pus la dispozitia RAR un model al noului 

buletin de proba. RAR poate verifica in cadrul SITP folosirea exclusiva a buletinului de proba 

si a versiunii de soft declarate. 

� Daca autovehiculul ce a efectuat ITP este destinat transportului de persoane in regim de 

taxi, atunci pe anexa la certificatul de inmatriculare se va mentiona textul «ITP TAXI». Daca 

vehiculul inspectat este utilizat pentru invatarea conducerii auto, atunci pe anexa la 

certificatul de inmatriculare se va mentiona textul «ITP SCOALA». 
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 Schema de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta 

In Monitorul Oficial nr. 489 din 1 iulie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 494/2014 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 

1.215/2009 privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare 

implementarii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii 

de inalta eficienta pe baza cererii de energie termica utila. 

Principalele prevederi 

� Fondurile necesare in vederea aplicarii schemei de sprijin se constituie prin incasarea lunara a 

contributiei pentru cogenerare de la toti consumatorii de energie electrica. 

� ANRE determina anual valoarea contributiei pentru cogenerare, pe baza necesarului de 

venituri pentru plata bonusurilor si pentru administrarea schemei de sprijin, precum si a 

cantitatii de energie electrica necesare pentru acoperirea curbei de consum intern de energie 

electrica. 

� In termen de 5 zile de la incasare, dar nu mai tarziu de 20 de zile de la emiterea facturii, 

furnizorii consumatorilor au obligatia sa vireze in contul Companiei Nationale «Transelectrica» 

— S.A./Societatii Comerciale OPCOM — S.A. contravaloarea contributiei pentru cogenerare 

facturate. 

Organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente 

In Monitorul Oficial nr. 491 din 2 iulie 2014 a fost publicata Legea 

nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea 

pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii 

fondului funciar nr. 18/1991. 

Principalele prevederi 

� Pajistile permanente din extravilanul localitatilor sunt terenuri consacrate productiei de 

iarba si de alte plante furajere erbacee cultivate sau spontane, care nu au facut parte din 

sistemul de rotatie a culturilor din exploatatie timp de cel putin 5 ani sau mai mult, asa cum 

este prevazut la art. 4 alin. (1) lit. (h) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului 

European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind platile 

directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 

73/2009 al Consiliului, denumit in continuare Regulament. 

� Pajistile permanente pot include si alte specii, precum arbustii si/sau arborii, utilizati si 

pentru pasunat, cu conditia ca iarba si alte plante furajere sa ramana predominante, 

precum si terenurile bune pentru pasunat care fac parte din practicile si obiceiurile locului, 

unde, in mod obisnuit, suprafetele de pasunat nu sunt predominant acoperite cu iarba si cu 

alte plante furajere erbacee. 

� MADR prin intermediul registrului agricol va centraliza anual suprafetele din categoria de 

folosinta pajisti permanente pentru verificarea, controlul si mentinerea suprafetei totale 

ocupate cu pajisti in Romania la data de 1 ianuarie 2007, asa cum este prevazut in art. 6 

alin. (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 

2009. 
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In Monitorul Oficial nr. 494 din 3 iulie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 528/2014 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 

725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului 

Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate 

in subordinea acestuia. 

 

Principalele prevederi 
� In cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pot fi desemnate structuri care sa 

indeplineasca functia de organism intermediar pentru Programul operational pentru Pescuit la 

nivel de directie generala/directie/serviciu, dupa caz, prin ordin al ministrului agriculturii si 

dezvoltarii rurale. 

� Autoritatea de management ramane responsabila pentru indeplinirea corespunzatoare a 

sarcinilor delegate. 

 Reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii 
si Dezvoltarii Rurale 

Administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor 

In Monitorul Oficial nr. 496 din 3 iulie 2014 a fost publicata Legea 

nr. 88/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 

privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din 

intravilanul localitatilor. 

Principalele prevederi 

� Deciziile luate la nivelul administratiilor publice locale de taiere a arborilor sanatosi din 

spatiile verzi, aflate pe terenurile din zonele urbane, se pun in aplicare numai dupa 

obtinerea avizului emis de agentiile judetene pentru protectia mediului, respectiv a 

municipiului Bucuresti. 

� Controlul realizarii masurilor de protectie a spatiilor verzi, in functie de locatia acestora, 

este exercitat de institutiile abilitate de autoritatea publica centrala pentru protectia 

mediului, autoritatea publica centrala pentru dezvoltare regionala si administratie publica, 

autoritatile administratiei publice locale si de unitatile fitosanitare locale pentru protectia 

plantelor. 

Inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica 

In Monitorul Oficial nr. 489 din 1 iulie 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 1043/2014 al MADR privind completarea Ordinului ministrului 

agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea 

regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica. 

Principalele prevederi 

� Pentru anul 2014 se introduce o noua perioada pentru inregistrarea activitatii operatorilor 

in agricultura ecologica, respectiv 1-31 iulie 2014. 
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Intensitatea maxima a ajutorului de stat regional 

In Monitorul Oificial nr. 479 din 28 iunie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 517/2014 privind intensitatea maxima a ajutorului de stat 

regional in perioada 2014–2020 pentru investitii initiale. 

Principalele prevederi 

� Prezenta hotarare are ca scop determinarea, in aplicarea prevederilor Orientarilor comunitare pri-

vind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020, a intensitatii maxime admise a aju-

torului de stat regional pentru investitii initiale, ce poate fi acordat in Romania intreprinderilor mari, 

respectiv mici si mijlocii, astfel cum sunt definite in reglementarile in domeniul ajutorului de stat. 

� In conformitate cu prevederile art. 107 alin. (3) din Tratatul privind functionarea Uniunii 

Europene, beneficiaza de derogare de la regula instituita anterior al aceluiasi articol urmatoarele 

regiuni de dezvoltare din Romania: 

• Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, care grupeaza judetele Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, 

Salaj, Satu Mare si Maramures; 

• Regiunea de Dezvoltare Centru, care grupeaza judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, 

Mures si Sibiu; 

• Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, care grupeaza judetele Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, 

Suceava si Vaslui; 

• Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, care grupeaza judetele Braila, Buzau, Constanta, Galati, 

Vrancea si Tulcea; 

• Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, care grupeaza judetele Arges, Calarasi, Dambovita, 

Giurgiu, Ialomita, Prahova si Teleorman; 

• Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, care grupeaza judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, 

Olt si Valcea; 

• Regiunea de Dezvoltare Vest, care grupeaza judetele Arad, Caras-Severin, Hunedoara si 

Timis; 

• Regiunea de Dezvoltare Bucuresti-Ilfov, care grupeaza municipiul Bucuresti si judetul Ilfov. 

O.U.G. privind atribuirea contractelor de achizitie publica  

a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 486 din 30 iunie 2014 a fost publicata O.U.G. 

nr. 51/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a 

contractelor de concesiune de servicii. 

Principalele prevederi 

� In situatia in care Consiliul apreciaza ca in contestatie nu sunt cuprinse toate informatiile, va 

cere contestatorului ca, in termen de 3 zile de la instiintare, sa completeze contestatia. In cazul 

in care contestatorul nu se conformeaza obligatiei impuse de Consiliu, contestatia va fi respinsa 

ca inadmisibila. 

� In scopul de a proteja autoritatea contractanta de riscul unui eventual comportament 

necorespunzator, contestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna conduita pentru 

intreaga perioada cuprinsa intre data depunerii contestatiei/cererii/plangerii si data ramanerii 

definitive a deciziei Consiliului/hotararii instantei de judecata de solutionare a acesteia. 

•
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Principalele prevederi 

� Institutiile publice trebuie sa asigure implementarea planului de conturi asa cum a fost 

modificat si completat prin prezentul ordin astfel incat situatiile financiare sa se intocmeasca in 

anul 2014 pe formularele aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare 

trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, cu 

modificarile si completarile ulterioare, utilizand conturile aprobate prin prezentul ordin. 

Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 

In Monitorul Oficial nr. 486 din 30 iunie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 845/2014 al MFP pentru modificarea si completarea 

Normelor metodologice privind organizarea si conducerea 

contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru 

institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate 

prin Ordinul nr. 1.917/2005. 

Instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru actiunile 

din Programul de promovare a exportului 

In Monitorul Oficial nr. 490 din 2 iulie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 

685/2014 al ministrului Economiei privind instituirea schemelor de 

ajutor de minimis pentru actiunile din Programul de promovare a 

exportului, in perioada 1 iulie–31 decembrie 2014. 

Principalele prevederi 

� Prezenta procedura instituie o schema de ajutor de minimis, denumita „Participarea 

operatorilor economici, sub pavilion national, la targuri si expozitii internationale in 

strainatate“. 

� Acordarea ajutoarelor de minimis in cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea 

criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei 

din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea 

Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. 

Scopul schemei 

� Scopul prezentei scheme este de a sustine operatorii economici in promovarea ofertei de 

export pe pietele externe prin participarea, sub pavilion national, la targuri si expozitii 

internationale. 

Obiectivele schemei 

� Obiectivele schemei sunt: 

• promovarea exportului; 

• imbunatatirea structurii exportului; 

• imbunatatirea accesului produselor si serviciilor romanesti pe pietele externe. 

Necesitatea implementarii schemei 

� Implementarea schemei este necesara pentru sustinerea actiunilor operatorilor economici 

pentru promovarea produselor si serviciilor romanesti pe pietele externe de interes. 
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Principalele prevederi 

� Prezenta norma este elaborata in conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea si 

functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A., republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare, cu Hotararea Guvernului nr. 534/2007 privind infiintarea, atributiile, 

competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si 

Asigurari si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca 

de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A. in numele si in contul statului, cu modificarile si 

completarile ulterioare, si cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 

2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene 

ajutoarelor de minimis [denumit in continuare Regulament (UE) nr. 1.407/2013]. 

� Prezenta norma stabileste conditiile de acordare a finantarilor cu dobanda subventionata in 

cadrul unei scheme transparente de ajutor de minimis (denumita in continuare schema), 

pentru perioada de implementare 1 iulie 2014–30 iunie 2015, cu respectarea prevederilor 

Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013. 

Finantare cu dobanda subventionata pentru sustinerea  

mediului de afaceri romanesc 

In Monitorul Oficial nr. 499 din 4 iulie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 75/2014 a Comitetului Interministerial de Finantari, 

Garantii si Asigurari pentru aprobarea Normei „Finantarea cu 

dobanda subventionata (NI-FIN-06-IX/0)“. 

Sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea  

fondurilor europene 

In Monitorul Oficial nr. 480 din 28 iunie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 47/2014 pentru modificarea si completarea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind 

prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in 

obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor 

publice nationale aferente acestora. 

Principalele prevederi 
� Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia aplicarii de 

reduceri procentuale din sumele solicitate la plata de catre beneficiari, in situatia in care 

constata cel putin una din abaterile prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta 

ordonanta de urgenta, in raport cu: 

• reglementarile nationale in vigoare in domeniul achizitiilor publice; 

• reglementarile comunitare aferente programelor carora le sunt aplicabile alte 

prevederi decat Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a 

contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea 

nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• procedurile sau instructiunile specifice de achizitii aplicabile beneficiarilor privati, altii 

decat autoritatile contractante. 
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Principalele prevederi 
� Prezentul regulament stabileste cerintele prudentiale aplicabile societatilor de administrare a 

investitiilor care administreaza portofolii individuale de investitii avand in vedere prevederile 

art. 278 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si 

adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu 

modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuareO.U.G. nr. 99/2006, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

� S.A.I. care presteaza efectiv activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investitii 

au obligatia transmiterii Autoritatii de Supraveghere Financiara, cel putin o data la 3 luni, o 

situatie a structurii fondurilor proprii calculate in conformitate cu prevederile partii a doua, 

titlul I „Elemente ale fondurilor proprii” din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Situatia fondurilor 

proprii de nivel 1 conform prevederilor art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 se transmite 

de catre S.A.I. care presteaza efectiv activitatea de administrare a portofoliilor individuale de 

investitii cu frecventa lunara. 

� Raportarile se transmit pe suport electronic, in termen de maximum 30 de zile de la sfarsitul 

perioadei de raportare, in formatul prevazut in standardele tehnice de punere in aplicare cu 

privire la raportarea in scopuri de supraveghere a institutiilor in conformitate cu Regulamentul 

(UE) nr. 575/2013. 

Cerintele prudentiale aplicabile societatilor de administrare a 

investitiilor care administreaza portofolii individuale de investitii 

In Monitorul Oficial nr. 484 din 30 iunie 2014 a fost publicat 

Regulamentul nr. 11/2014 al ASF privind stabilirea cerintelor 

prudentiale aplicabile societatilor de administrare a investitiilor 

care administreaza portofolii individuale de investitii, precum si 

pentru modificarea si completarea Regulamentului ASF nr. 3/2014. 

ANAF a aprobat modelele unor formulare 

In Monitorul Oficial nr. 489 din 1 iulie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 

1731/2014 al MFP si al ANAF pentru aprobarea modelelor unor 

formulare emise in aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 25/2014 privind 

unele masuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor 

operatori economici din industria de aparare si reglementarea altor 

masuri fiscal-bugetare. 

Principalele prevederi 

� Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare: 

• cererea de anulare a obligatiilor fiscale; 

• certificatul de atestare fiscala; 

• decizia de anulare a obligatiilor fiscale administrate de Agentia Nationala de 

Administrare Fiscala. 

� Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale regionale ale 

finantelor publice si unitatile subordonate acestora vor duce la indeplinire prevederile 

prezentului ordin. 
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Principalele prevederi 

� Formularele si imprimatele cu vechea sigla a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se 

vor folosi pana ia epuizarea stocurilor existente, dar nu mai tarziu de 30 septembrie 2014. 

Aprobarea modelului si caracteristicilor siglelor  

utilizate la nivelul ANAF 

In Monitorul Oficial nr. 489 din 1 iulie 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 1742/2014 al MFP si al ANAF pentru modificarea Ordinului 

presedintelui ANAF nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului si 

caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul ANAF. 

Legitimatiile eliberate executorilor fiscali care duc la indeplinire 

masurile asiguratorii 

In Monitorul Oficial nr. 479 din 28 iunie 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 1694/2014 al MFP si al ANAF privind legitimatiile eliberate 

executorilor fiscali care duc la indeplinire masurile asiguratorii si 

efectueaza procedura de executare silita a creantelor fiscale. 

Principalele prevederi 
� Executorii fiscali sunt persoane angajate in cadrul compartimentelor de specialitate de la nivelul 

unitatilor fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice – Agentia Nationala de 

Administrare Fiscala, desemnate de conducatorul organului de executare sa duca la indeplinire 

masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita a creantelor fiscale. 

� Legitimatiile atesta o imputernicire speciala a executorului fiscal in fata debitorului sau a 

tertilor, ce implica exercitiul autoritatii de stat, acordata acestuia pe timpul exercitarii 

atributiilor ce ii revin, potrivit prevederilor titlului VIII dinOrdonanta Guvernului nr. 92/2003, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

� Legitimatia de executor fiscal este valabila numai insotita de delegatia semnata de catre 

organul de executare silita. 

� Legitimatiile de executor fiscal dau dreptul executorului fiscal sa intre in orice incinta de 

afaceri a debitorului, persoana juridica, sau in alte incinte unde acesta isi pastreaza bunurile, in 

scopul identificarii bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit, precum si sa analizeze 

evidenta contabila a debitorului in scopul identificarii tertilor care datoreaza sau detin in 

pastrare venituri ori bunuri ale debitorului, sa intre in toate incaperile in care se gasesc bunuri 

sau valori ale debitorului, persoana fizica, precum si sa cerceteze toate locurile in care acesta isi 

pastreaza bunurile, sa solicite si sa cerceteze orice document sau element material care poate 

constitui o proba in determinarea bunurilor proprietate a debitorului, conform Ordonantei 

Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

� Legitimatiile de executor fiscal au regim special si se distribuie de catre Agentia Nationala de 

Administrare Fiscala directiilor generale regionale ale finantelor publice si Directiei generale de 

administrare a marilor contribuabili. 

� Directiile generale regionale ale finantelor publice si Directia generala de administrare a marilor 

contribuabili vor elibera nominal legitimatiile executorilor fiscali din cadrul compartimentelor de 

specialitate de la nivelul unitatilor fiscale teritoriale din subordine. 
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Principalele prevederi 
� Data, locul, tematica si bibliografia concursului se aproba prin hotarare a Plenului Consiliului 

Superior al Magistraturii, la propunerea inspectorului-sef, care se afiseaza pe paginile de 

internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Inspectiei Judiciare. 

CSM a adus modificari Regulamentului privind concursul pentru 

numirea in functie a inspectorilor judiciari 

In Monitorul Oficial nr. 483 din 30 iunie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 694/2014 a Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii pentru modificarea Regulamentului privind 

organizarea si desfasurarea concursului pentru numirea in functie 

a inspectorilor judiciari, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului 

Superior al Magistraturii nr. 801/2012. 

CSM a adus modificari Regulamentului privind concediile 

 judecatorilor si procurorilor 

In Monitorul Oficial nr. 487 din 1 iulie 2014 a fost publicata Hotararea 

nr. 693/2014 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru 

modificarea Regulamentului privind concediile judecatorilor si 

procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 325/2005. 

Principalele prevederi 
� Judecatorii si procurorii au dreptul la concedii platite care nu se includ in durata concediului 

de odihna, in cazul urmatoarelor evenimente familiale deosebite: 

• casatoria judecatorului sau a procurorului – 5 zile lucratoare; 

• nasterea sau casatoria unui copil – 3 zile lucratoare; 

• decesul sotului sau sotiei ori al unei rude pana la gradul al III-lea inclusiv a magistratului 

sau a sotului/sotiei acestuia – 3 zile lucratoare; 

• controlul medical anual – o zi lucratoare. 

� Concediile prevazute anterior nu se pot acorda mai tarziu de 30 de zile de la data producerii 

evenimentului. 

� Concediile platite prevazute anterior se acorda, la cerere, de conducerea institutiei. 

A fost stabilita data alegerilor pentru Presedintele Romaniei  

din anul 2014 

In Monitorul Oficial nr. 493 din 2 iulie 2014 a fost publicata H.G. nr. 

520/2014 privind stabilirea datei alegerilor pentru Presedintele 

Romaniei din anul 2014. 

Principalele prevederi 

� Se stabileste ziua de duminica, 2 noiembrie 2014, ca data a alegerilor pentru Presedintele 

Romaniei din anul 2014. 
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Principalele prevederi 
� Senatul considera ca folosirea tehnicilor stiintifice moderne ar trebui sa aiba in vedere 

realizarea unui echilibru intre beneficiile folosirii extensive a acestor tehnici si interesele 

importante legate de viata privata, iar orice stat membru care doreste sa aiba un rol de pionier 

in dezvoltarea noilor tehnologii poarta responsabilitatea obtinerii unui echilibru corect in 

aceasta privinta. 

� Implementarea in domeniul sanatatii mobile a unor solutii tehnologice (de exemplu, de tip 

smartphone) ce permit colectarea si prelucrarea unui numar considerabil de date, precum 

datele medicale, presupune o prelucrare pe scara larga a datelor personale si poate reprezenta 

o situatie de risc pentru protectia datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice si, implicit, 

pentru respectarea si garantarea drepturilor fundamentale ale acestora, in special la viata 

privata. Spre exemplu, comunicarile electronice ale datelor medicale efectuate intre persoane 

vizate care utilizeaza solutii tehnologice de sanatate mobila si diverse entitati (medici, spitale, 

unitati farmaceutice sau de cercetare etc.) pot fi expuse unor serii de riscuri, cum ar fi 

pierderea, distrugerea, chiar accidentala, a datelor. 

Opinia Senatului Romaniei cu privire la Cartea verde a Comisiei 

privind sanatatea mobila 

In Monitorul Oficial nr. 483 din 30 iunie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 38/2014 a Senatului Romaniei cu privire la Cartea 

verde a Comisiei privind sanatatea mobila („m-sanatatea”) — COM 

(2014) 219 final. 

Prevenirea si combaterea criminalitatii ce se circumscrie 

amenintarilor in domeniul securitatii nationale 

In Monitorul Oficial nr. 492 din 2 iulie 2014 a fost publicata H.G. nr 

535/2014 privind infiintarea Grupului interministerial strategic pentru 

cresterea capacitatii de actiune a institutiilor guvernamentale in 

prevenirea si combaterea criminalitatii ce se circumscrie 

amenintarilor in domeniul securitatii nationale. 

Principalele prevederi 

� Se infiinteaza Grupul interministerial strategic pentru cresterea capacitatii de actiune a 

institutiilor guvernamentale in prevenirea si combaterea criminalitatii ce se circumscrie 

amenintarilor in domeniul securitatii nationale, organism fara personalitate juridica, denumit in 

continuare GIS. 

� GIS functioneaza in subordinea prim-ministrului si este coordonat de catre viceprim-ministrul 

pentru securitate nationala. 

� GIS asigura cooperarea eficienta a structurilor statului cu atributii in prevenirea si combaterea 

criminalitatii ce se circumscrie amenintarilor in domeniul securitatii nationale din 

responsabilitatea institutiilor guvernamentale, realizeaza evaluari multisectoriale ale 

vulnerabilitatilor, riscurilor si amenintarilor din domeniul de competenta, informeaza Guvernul 

cu privire la disfunctiile constatate si propune masuri pentru remedierea acestora. 
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In Moitorul Oficial nr. 494 din 3 iulie 2014 a fost publicata H.G. nr. 

526/2014 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de 

Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor 

publice eligibile operatiunilor de urgenta intreprinse in scopul 

inlaturarii pagubelor provocate de fenomenul de seceta si de 

incendiile de padure si vegetatie care au afectat Romania in anul 

2012. 

 

Principalele prevederi 
� Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, denumit in continuare FSUE, este un instrument 

financiar nerambursabil, creat in anul 2002 la nivelul Uniunii Europene, pentru situatii de urgenta. 

� Scopul acestui fond este de a acoperi o parte din cheltuiala publica efectuata de statul beneficiar 

pentru inlaturarea efectelor dezastrelor naturale. 

� Suma totala acordata Romaniei de Comisia Europeana este de 2.475.689 euro, pentru 

decontarea cheltuielilor publice eligibile cu operatiunile de urgenta intreprinse in scopul 

inlaturarii pagubelor provocate de fenomenul de seceta si de incendiile de padure si vegetatie 

care au afectat Romania in anul 2012, incepand cu data de 25 august 2012. 

 Utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate  

al Uniunii Europene 

Gestionarea asistentei financiare comunitare acordate prin Fondul 

de Solidaritate al Uniunii Europene 

In Monitorul Oficial nr. 494 din 3 iulie 2014 a fost publicata H.G. nr. 

527/2014 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 478/2010 

pentru aprobarea structurii organizatorice a Autoritatii coordonatoare 

si de management in Romania, precum si a autoritatilor de 

implementare pentru gestionarea asistentei financiare comunitare 

acordate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene. 

Principalele prevederi 

� Directia coordonare politici si programe, structura din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, 

indeplineste rolul de autoritate coordonatoare si de management in Romania pentru intreaga 

activitate referitoare la accesarea si gestionarea asistentei financiare comunitare, acordate prin 

FSUE. 

� Autoritatea coordonatoare si de management in Romania are urmatoarea structura 

organizatorica: 

• un consilier – directorul adjunct al Directiei coordonare politici si programe din cadrul 

Cancelariei Primului-Ministru; 

• un consilier – coordonator FSUE – Directia coordonare politici si programe din cadrul 

Cancelariei Primului-Ministru; 

• 7 consilieri-evaluatori – Directia coordonare politici si programe din cadrul Cancelariei 

Primului-Ministru; 

• 2 consilieri juridici – Directia juridica din cadrul Secretariatului General al Guvernului; 

• un consilier – Directia economica si administrare patrimoniu din cadrul Secretariatului 

General al Guvernului. 
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In Monitorul Oficial nr. 485 din 30 iunie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 48/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul 

Poporului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte 

normative. 

 

Principalele prevederi 

� Institutia Avocatul Poporului, prin Domeniul privind prevenirea torturii si a altor pedepse ori 

tratamente cu cruzime, inumane sau degradante in locurile de detentie, denumit in continuare 

Domeniul privind prevenirea torturii in locurile de detentie, indeplineste atributiile specifice de 

Mecanism national de prevenire a torturii in locurile de detentie, in sensul Protocolului optional, 

adoptat la New York la 18 decembrie 2002, la Conventia impotriva torturii si a altor pedepse ori 

tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptata la New York la 10 decembrie 1984, 

ratificat prin Legea nr. 109/2009, denumit in continuare Protocol optional.“ 

� Autoritatile publice sunt obligate sa comunice sau, dupa caz, sa puna la dispozitia institutiei 

Avocatul Poporului, in conditiile legii, informatiile, documentele sau actele pe care le detin in 

legatura cu petitiile care au fost adresate institutiei Avocatul Poporului, precum si cele 

referitoare la sesizarile din oficiu si la vizitele anuntate sau inopinate pe care aceasta le efectueaza 

pentru indeplinirea atributiilor specifice Mecanismului national de prevenire a torturii in locurile 

de detentie, acordandu-i sprijin pentru exercitarea atributiilor sale.“ 

� Perioada de indeplinire a functiei de Avocat al Poporului constituie vechime in magistratura si 

vechime in specialitate juridica. 

� Institutia Avocatul Poporului isi exercita atributiile din oficiu sau la cererea persoanelor fizice, a 

societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, a asociatiilor sau a altor persoane juridice, precum si inopinat, prin efectuarea vizitelor 

in locurile de detentie, potrivit legii. 

� Cetatenii apartinand minoritatilor nationale, cu domiciliul sau resedinta in unitati administrativ-

teritoriale in care au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor, pot prezenta petitii in 

limba materna si primesc raspuns in limba romana si in limba materna. 

� Avocatul Poporului si adjunctii acestuia au acces, in conditiile legii, la informatiile clasificate 

detinute de autoritatile publice, in masura in care le considera necesare pentru solutionarea 

petitiilor care le-au fost adresate, precum si a sesizarilor din oficiu si vizitelor anuntate sau 

inopinate pe care le efectueaza pentru indeplinirea atributiilor specifice Mecanismului national de 

prevenire a torturii in locurile de detentie. 

� Recomandarile Avocatului Poporului in Domeniul privind prevenirea torturii in locurile de 

detentie emise in cazul constatarii unor neregularitati au ca scop inlaturarea acestora, 

imbunatatirea tratamentului si a conditiilor de detentie ale persoanelor private de libertate, 

prevenirea torturii si a pedepselor ori tratamentelor inumane sau degradante. 

� Birourile teritoriale ale institutiei Avocatul Poporului care isi au sediul sau isi desfasoara 

activitatile de audienta in unitatile administrativ-teritoriale in care cetateni apartinand 

minoritatilor nationale au pondere de peste 20% din numarul locuitorilor asigura si folosirea limbii 

minoritatilor nationale respective, in scris si oral, in relatiile cu petitionarii. 

� Institutia Avocatul Poporului este singura structura nationala desemnata sa exercite atributiile 

prevazute de Protocolul optional, adoptat la New York la 18 decembrie 2002, la Conventia 

impotriva torturii si a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, 

adoptata la New York la 10 decembrie 1984, ratificat prin Legea nr. 109/2009. 

 Legea privind organizarea si functionarea institutiei 

Avocatul Poporului a suferit modificari 
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In Monitorul Oficial nr. 500 din 4 iulie 2014 a fost publicata Legea 

nr. 95/2014 pentru modificarea art. 86 din Legea audiovizualului 

nr. 504/2002. 

 

Principalele prevederi 

� Oricare radiodifuzor aflat sub jurisdictia Romaniei sau a unui alt stat membru al Uniunii 

Europene are acces, in conditii corecte, rezonabile si nediscriminatorii, la evenimente de mare 

interes pentru public, transmise in exclusivitate de catre un radiodifuzor aflat sub jurisdictia 

Romaniei, in scopul realizarii de reportaje scurte de stiri. 

� In cazul radiodifuzorilor aflati sub jurisdictia aceluiasi stat membru al Uniunii Europene cu 

radiodifuzorul care a obtinut drepturi de exclusivitate asupra evenimentului, accesul in scopul 

realizarii de reportaje scurte de stiri se solicita radiodifuzorului respectiv. 

 Legea audiovizualului a suferit modificari 

A fost aprobata O.U.G. privind acordarea tichetelor de vacanta 

In Monitorul Oficial nr. 496 din 3 iulie 2014 a fost publicata Legea nr. 

94/2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta. 

Principalele prevederi 

� Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru recuperarea si 

intretinerea capacitatii de munca a personalului salarial, angajatorii care incadreaza personal 

prin incheierea unui contract individual de munca pot acorda, in conditiile legii, bonuri de 

valoare, denumite in continuare vouchere de vacanta. 

� Institutiile publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile 

si completarile ulterioare, si institutiile publice locale definite conform Legii nr. 273/2006 privind 

finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de 

finantare si subordonare, inclusiv cele care se finanteaza integral din venituri proprii, regiile 

autonome, societatile reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, la care statul este actionar unic sau actionar majoritar, 

societatile si companiile nationale care incadreaza personal prin incheierea unui contract 

individual de munca, acorda, in conditiile legii, vouchere de vacanta. 

� Voucherele de vacanta se acorda in limitele sumelor prevazute cu aceasta destinatie in 

bugetul de stat sau, dupa caz, in bugetele locale, pentru unitatile din domeniul bugetar, si in 

limitele sumelor prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, 

potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori. 

� Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariatilor sub forma de vouchere de vacanta 

reprezinta contravaloarea a 6 salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata, pentru 

un salariat, in decursul unui an fiscal. 

� Voucherele de vacanta sunt integral suportate de catre angajator. 
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In Monitorul Oficial nr. 496 din 3 iulie 2014 a fost publicata Legea 

nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an 

pentru ingrijirea sanatatii copilului. 

Principalele prevederi 

� Ziua lucratoare libera pentru ingrijirea sanatatii copilului, denumita in continuare liberul, se 

acorda in conditiile prevazute de prezenta lege, in scopul de a asigura posibilitatea parintilor sau 

reprezentantilor legali ai copilului de a verifica anual starea de sanatate a acestuia. 

� Titularii dreptului la liber sunt parintii, respectiv reprezentantii legali ai copilului, asigurati in 

cadrul sistemului asigurarilor sociale de stat. 

� Persoanele prevazute anterior au dreptul la liber, in conditiile prevazute de prezenta lege, pentru 

ingrijirea sanatatii copilului, fara obligatia angajatorului de a plati drepturile salariale aferente. 

� Sunt considerati copii minori aflati in ingrijirea si intretinerea parintilor sau a reprezentantilor 

legali cei cu varste cuprinse intre 0–18 ani. 

� Liberul se acorda la cererea unuia dintre parinti, la alegere, respectiv a reprezentantului legal al 

copilului, justificat ulterior cu acte doveditoare din partea medicului de familie al copilului, din 

care sa rezulte controlul medical efectuat. 

� Cererea parintelui, respectiv a reprezentantului legal al copilului va fi depusa cu cel putin 15 zile 

lucratoare inainte de vizita la medic si va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere ca in 

anul respectiv celalalt parinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua lucratoare libera si nici nu 

o va solicita. 

� In cazul in care, in urma unor verificari efectuate de catre angajator, se constata ca ambii parinti 

au solicitat liberul contrar legii, va fi anulata posibilitatea ulterioara de a mai beneficia, 

vreodata, de prevederile legii. 

 Acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru  

ingrijirea sanatatii copilului 

Ziua de 11 octombrie a fost instituita drept Ziua Scolii Ardelene 

In Monitorul Oficial nr. 496 din 3 iulie 2014 a fost publicata Legea nr. 

93/2014 privind instituirea zilei de 11 octombrie ca Ziua Scolii 

Ardelene. 

Principalele prevederi 

� Prezenta lege instituie ziua de 11 octombrie ca Ziua Scolii Ardelene. 

� Ziua Scolii Ardelene este o sarbatoare publica dedicata omagierii rolului fundamental al ideilor 

culturale si politice promovate de miscarea cunoscuta sub numele de Scoala Ardeleana. 

� Autoritatile administratiei publice centrale si locale pot organiza manifestari culturale dedicate 

acestei zile, in limita alocatiilor bugetare. 

� Reprezentantii societatii civile, persoanele fizice sau juridice, organizatiile neguvernamentale 

pot sprijini material sau logistic organizarea manifestarilor dedicate acestei sarbatori. 

•  
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In Monitorul Oficial nr. 483 din 30 iunie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 3608/2014 al ministrului Educatiei Nationale pentru 

modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si 

functionarea centrelor judetene/al municipiului Bucuresti de 

resurse si asistenta educationala, aprobat prin Ordinul ministrului 

educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.555/2011. 

Principalele prevederi 

� Norma didactica aferenta postului de profesor consilier scolar din cabinetele de asistenta 

psihopedagogica cuprinde un numar de 40 de ore/saptamana, repartizate astfel: 

• 18 ore/saptamana care constau in: activitati de asistenta psihopedagogica, desfasurate 

individual si colectiv cu prescolarii/elevii, orientare, reorientare scolara si profesionala, 

activitati de consiliere a prescolarilor, elevilor, parintilor, cadrelor didactice, din care 4 

ore/saptamana de predare in specialitate sau ore in cadrul curriculumului la decizia scolii 

din ariile curriculare om si societate ori consiliere si orientare, in acord cu planul-cadru, 

conform specializarii/specializarilor inscrise pe diploma/diplomele de studii, in 

concordanta cu Centralizatorul privind disciplinele de invatamant, domeniile si 

specializarile, precum si probele de concurs, valabile pentru incadrarea personalului 

didactic din invatamantul preuniversitar; 

• 22 de ore/saptamana care constau in: activitati de pregatire metodico-stiintifica si 

complementara, stabilirea masurilor si intocmirea programelor de prevenire si interventie 

psihoeducationala, activitati metodico-stiintifice, colaborarea cu comunitatile locale, 

participarea la sedinte si lectorate cu parintii, la comisiile metodice si consiliile profesorale 

cu tematica specifica, respectiv activitati de diriginte la solicitarea conducerilor unitatilor 

de invatamant in care isi desfasoara activitatea. 

 Functionarea centrelor judetene de resurse si asistenta educationala 

Legea privind organizarea si functionarea creselor a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 500 din 4 iulie 2014 a fost publicata Legea nr. 

90/2014 pentru modificarea Legii nr. 263/2007 privind infiintarea, 

organizarea si functionarea creselor. 

Principalele prevederi 

� Cresele sunt institutii publice sau private specializate in servicii cu caracter social, medical, 

educational pentru cresterea, ingrijirea si educarea timpurie a copiilor de varsta anteprescolara. 

� Cresele se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza drept centre cu program de lucru zilnic 

si/sau, in situatii exceptionale, saptamanal, in sistem public ori privat. 

� In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, impreuna cu Ministerul Educatiei Nationale, modifica 

corespunzator Hotararea Guvernului nr. 1.252/2012 privind aprobarea Metodologiei de 

organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara, 

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 8 din 7 ianuarie 2013. 

•  
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In Monitorul Oficial nr. 484 din 30 iunie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 3637/2014 al ministrului Educatiei Nationale privind 

structura anului scolar 2014-2015. 

Principalele prevederi 

� Anul scolar 2014-2015 are 36 de saptamani de cursuri, insumand 177 de zile lucratoare. 

� Prin exceptie, se stabilesc urmatoarele: 

• pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar are 37 de saptamani, din care 

durata cursurilor este de 33 de saptamani, 4 saptamani fiind dedicate desfasurarii 

examenului national de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se incheie in data de 29 

mai 2015; 

• pentru clasa a VIII-a, anul scolar are 36 de saptamani, din care durata cursurilor este de 35 

de saptamani, o saptamana fiind dedicata desfasurarii evaluarii nationale. Cursurile 

claselor a VIII-a se incheie in data de 12 iunie 2015; 

• pentru clasele din invatamantul liceal —filiera tehnologica, cu exceptia claselor terminale, 

durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant in vigoare; 

• pentru clasele din invatamantul profesional, durata cursurilor este cea stabilita prin 

planurile-cadru de invatamant in vigoare; 

• pentru invatamantul special — clasele a IX-a — a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera 

tehnologica, durata cursurilor este de 37 de saptamani, insumand 181 de zile; 

• stagiile de pregatire practica pentru care au optat absolventii ciclului inferior al liceului, 

filiera tehnologica, cuprind 720 de ore care se desfasoara in perioada propusa de unitatea 

de invatamant organizatoare si aprobata de inspectoratul scolar, conform structurii anului 

scolar, cu respectarea vacantelor; 

• pentru invatamantul postliceal (scoala postliceala si scoala de maistri), durata cursurilor 

este cea stabilita prin planurile - cadru de invatamant in vigoare. 

 Ministerul Educatiei Nationale a aprobat  

structura anului scolar 2014-2015 

Elaborarea si aprobarea curriculumului scolar –  

planuri-cadru de invatamant 

In Monitorul Oficial nr. 490 din 2 iulie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 

3593/2014 al ministrului Educatiei Nationale pentru aprobarea 

Metodologiei privind elaborarea si aprobarea curriculumului scolar – 

planuri-cadru de invatamant si programe scolare. 

Principalele prevederi 

� Prezenta metodologie reglementeaza procedura de fundamentare, elaborare, evaluare, 

avizare si aprobare a planurilor-cadru de invatamant si a programelor scolare, ca parti 

componente ale curriculumului national. 

� Organizarea curriculumului national se bazeaza pe principii de politica educationala si de 

constructie curriculara, situate la confluenta factorilor psihologici, pedagogici, epistemologici si 

socioeconomici. 
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In Monitorul Oficial nr. 486 din 30 iunie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 49/2014 privind instituirea unor masuri in domeniul 

educatiei, cercetarii stiintifice si pentru modificarea unor acte 

normative. 

Principalele prevederi 

� Pentru absolventii de liceu care nu au sustinut/nu au promovat examenul de bacalaureat 

national, statul poate asigura, din finantarea de baza sau din alte surse de finantare, organizarea 

de cursuri de pregatire pentru examenul de bacalaureat. 

� Invatamantul secundar superior care poate fi: 

• invatamant liceal, care cuprinde clasele de liceu IX–XII/XIII, cu urmatoarele filiere: 

teoretica, vocationala si tehnologica; 

• invatamant profesional cu durata de minimum 3 ani. 

� Ministerul Educatiei Nationale, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, prin 

inspectoratele scolare, poate organiza programe educationale de tip «A doua sansa», in vederea 

promovarii invatamantului obligatoriu pentru persoane care depasesc cu peste 4 ani varsta 

corespunzatoare clasei si care, din diferite motive, nu au absolvit invatamantul secundar inferior, 

gimnazial. 

� Invatamantul postliceal se organizeaza in scoli postiiceale cu personalitate juridica sau ca 

structuri fara personalitate juridica, in cadrul liceelor cu personalitate juridica, ori in colegii in 

cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate. 

� Organizarea si functionarea invatamantului postliceal se fac conform unei metodologii aprobate 

prin ordin al ministrului educatiei nationale. 

� Cifra de scolarizare pentru invatamantul postliceal de stat se aproba prin hotarare a Guvernului. 

Prin exceptie, cifra de scolarizare pentru invatamantul postliceal de stat finantat integral de catre 

solicitanti, persoane fizice sau juridice, se aproba, prin decizii, de inspectoratele scolare ori, prin 

hotarari, de senatele universitare si se comunica Ministerului Educatiei Nationale.“ 

� Pentru anul scolar 2014–2015, colegiile din cadrul institutiilor de invatamant superior de stat pot 

organiza invatamant postliceal doar finantat integral de catre solicitanti. 

� Incepand cu anul scolar 2015–2016, cifra de scolarizare si mecanismul de finantare pentru 

invatamantul postliceal, organizat la nivelul colegiilor din cadrul institutiilor de invatamant 

superior de stat, se aproba prin hotarare a Guvernului. Finantarea de baza pentru colegiile din 

cadrul institutiilor de invatamant superior de stat se asigura la nivelul standardelor de cost pentru 

invatamantul preuniversitar. 

� Admiterea in invatamantul postliceal se face in conformitate cu criteriile generale stabilite de 

Ministerul Educatiei Nationale, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea/institutia de 

invatamant, prin consultarea factorilor interesati. 

� Pentru sprijinirea copiilor si a tinerilor capabili de performante inalte, Ministerul Educatiei 

Nationale organizeaza competitii scolare, extrascolare si extracurriculare, tabere de profil, 

simpozioane si alte activitati specifice si acorda burse si alte forme de sprijin material si financiar. 

� In situatia in care absolventii studiilor liceale nu au sustinut/nu au promovat examenul national 

de bacalaureat, acestia pot beneficia de cursuri de pregatire pentru examenul de bacalaureat, 

organizate la nivelul unitatilor de invatamant liceal, precum si la nivelul institutiilor de invatamant 

superior acreditate. 

 Instituirea unor masuri in domeniul educatiei 
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In Monitorul Oficial nr. 478 din 28 iunie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 285 din 21 mai 2014 a Curtii Constitutionale asupra 

cererii de solutionare a conflictului juridic de natura 

constitutionala dintre prim-ministru, pe de o parte, si Presedintele 

Romaniei, pe de alta parte. 

Principalele prevederi 

� Prin Adresa nr. 990 din 6 mai 2014, Presedintele Romaniei a sesizat Curtea Constitutionala cu 

cererea de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala dintre prim-ministru, pe 

de o parte, si Presedintele Romaniei, pe de alta parte. 

� Prin cererea formulata se solicita Curtii Constitutionale constatarea existentei unui conflict 

juridic de natura constitutionala intre prim-ministru, pe de o parte, si Presedintele Romaniei, pe 

de alta parte, conflict ivit ca urmare a nemotivarii refuzului prim-ministrului de a contrasemna 

decretul Presedintelui Romaniei privind conferirea unor decoratii mai multor personalitati ale 

culturii romanesti ce au asigurat conducerea Institutului Cultural Roman in perioada 2005–2012. 

Cererea este structurata pe trei parti, cuprinzand temeiul legal al acesteia, situatia de fapt, 

precum si situatia in drept. 

� Presedintele Romaniei invoca in sustinerea cererii sale dispozitiile constitutionale ale art. 94 lit. a) 

privind atributia Presedintelui de a conferi decoratii si titluri de onoare, ale art. 100 alin. (2) 

privind atributia prim-ministrului de a contrasemna decretele emise de Presedinte prin care se 

confera decoratii si titluri de onoare, precum si ale art. 146 lit. e) privind atributia Curtii 

Constitutionale de a solutiona conflicte juridice de natura constitutionala. 

� Curtea Constitutionala a constatat ca nu exista un conflict juridic de natura constitutionala intre 

prim-ministru, pe de o parte, si Presedintele Romaniei, pe de alta parte, ivit ca urmare a 

nemotivarii refuzului prim-ministrului de a contrasemna decretul Presedintelui Romaniei privind 

conferirea unor decoratii. 

� In cadrul opiniei separate a judecatorilor Daniel Marius Morar si Mircea Stefan Minea se arata: 

� In dezacord cu opinia majoritara, consideram ca sesizarea formulata de Presedintele Romaniei 

trebuia admisa si constatata existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre prim-

ministru, pe de o parte, si Presedintele Romaniei, pe de alta parte, conflict ivit ca urmare a 

nemotivarii refuzului prim-ministrului de a contrasemna decretul Presedintelui Romaniei privind 

conferirea unor decoratii mai multor personalitati ale culturii romanesti ce au asigurat 

conducerea Institutului Cultural Roman in perioada 2005–2012, apreciem ca exista un conflict 

juridic de natura constitutionala intre Presedintele Romaniei si prim-ministru, generat de refuzul 

nemotivat al acestuia din urma de a contrasemna un decret emis de Presedintele Romaniei in 

exercitarea atributiei sale prevazute la art. 94 lit. a) din Constitutie. 

 CC a constatat cu opinie separata ca nu exista un conflict juridic de 

natura constitutionala intre prim-ministru si Presedintele Romaniei 
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In Monitorul Oficial nr. 501 din 4 iulie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 253 din 6 mai 2014 a Curtii Constitutionale referitoare 

la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 2 din 

Legea nr. 116/2011 privind stabilirea unor masuri temporare 

pentru functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor 

Statului si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare. 

Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 9 septembrie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 30.875/4/2012, Judecatoria 

Sectorului 4 Bucuresti — Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de 

neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 2 din Legea nr. 116/2011 privind stabilirea unor 

masuri temporare pentru functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si a 

Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, exceptie ridicata de Nadia Briciu si Aurelia Bobaila cu 

ocazia solutionarii unei cauze avand ca obiect contestatie la executare si cerere de suspendare a 

executarii. 

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarele acesteia sustin, in esenta, ca textul de 

lege criticat reprezinta o piedica insurmontabila in calea executarii creantelor impotriva Comisiei 

Nationale a Valorilor Mobiliare, ceea ce contravine prevederilor constitutionale ale art. 16 privind 

egalitatea in drepturi,art. 21 privind accesul liber la justitie si art. 44 privind dreptul de proprietate 

privata, precum si prevederilorart. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a 

libertatilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil. 

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

neconstitutionalitate ridicata de Nadia Briciu si Aurelia Bobaila in Dosarul nr. 30.875/4/2012 al 

Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti — Sectia civila si a constatat ca dispozitiile art. 1 si 2 din Legea 

nr. 116/2011 privind stabilirea unor masuri temporare pentru functionarea Autoritatii pentru 

Valorificarea Activelor Statului si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare sunt constitutionale in 

raport cu criticile formulate. 

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

� In dezacord cu solutia adoptata de Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 253 din 6 mai 2014, 

consideram ca exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si art. 2 din Legea nr. 

116/2011 privind stabilirea unor masuri temporare pentru functionarea Autoritatii pentru 

Valorificarea Activelor Statului si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare trebuia admisa pentru 

urmatoarele motive: 

� Obiectul exceptiei este reprezentat de dispozitiile din Legea nr. 116/2011 prin care se statueaza 

ca executarea obligatiilor de plata ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare — C.N.V.M., 

decurgand din creante stabilite prin titluri executorii, se asigura doar din sumele ce depasesc 

5.000.000 lei, reprezentand media lunara a veniturilor incasate la bugetul C.N.V.M. 

� Consideram ca textele criticate reprezinta o piedica absoluta la procedurile de executare silita 

initiate impotriva Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, care incalca art. 21 (dreptul la un 

proces echitabil), art. 44si art. 53 din Constitutia Romaniei, dar si art. 6 din Conventia europeana 

pentru protectia drepturilor si libertatilor fundamentale care protejeaza dreptul la un proces 

echitabil. 

 CC a respins cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate 

a legii privind functionarea AVAS si CNVM 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

� Propunere legislativa pentru modificarea O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in 

anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice 

� Propunere legislativa pentru completarea alin. (2) al art. 28 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati 

publice, republicata 

� Proiect de lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului privind modificarea si completarea Legii educatiei 

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

� Proiect de lege pentru completarea art. 58 din Legea nr. 1/2011 a Educatiei Nationale 

� Propunere legislativa pentru completarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 

contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii 

� Propunere legislativa pentru modificarea O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in 

anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice 

 

Oficiul European pentru Selectia Personalului (EPSO) > organizeaza concursuri generale pe baza sustinerii 

unor probe, in vederea constituirii unei liste de rezerva pentru recrutarea de traducatori:  EPSO/AD/284/14 

– Traducatori de limba germana (DE), EPSO/AD/285/14 – Traducatori de limba greaca (EL), 

EPSO/AD/286/14 – Traducatori de limba spaniola (ES), EPSO/AD/287/14 – Traducatori de limba suedeza 

(SV). Anuntul a fost publicat in JO C 207 A din 3 iulie 2014.   

 

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

http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2014/translators/index_en.htm 

 

Termen-limita (inclusiv validarea): 5 august 2014, ora 12.00 (dupa-amiaza), ora Bruxelles-ului. 

 

Dosarul de candidatura: Numai candidatilor admisi si invitati la etapa „centru de evaluare” li se va cere sa 

aduca cu ei, in ziua etapei respective, dosarul lor de candidatura complet (actul de candidatura electronic 

semnat si documentele justificative). 

Modalitatile de transmitere a unui dosar de candidatura complet sunt prevazute la pct. 2.1.7 din 

dispozitiile generale aplicabile concursurilor generale, publicate in JO C 60 A din 1 martie 2014, precum si 

pe site-ul internet al EPSO http://europa.eu/epso/index_ro.htm 

 

Informatii suplimentare: Pentru mai multe informatii se poate accesa site-ul: 

http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/ 

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 60A din 1 martie 2014, precum si pe site-ul internet al EPSO.  
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Acordul sub forma unui schimb de scrisori intre UE si China a intrat in vigoare 
 

In Jurnalul Oficial nr. L190 din 28 iunie 2014 a fost publicata Notificarea privind intrarea in vigoare a Acordului 

sub forma unui schimb de scrisori intre UE si RP Chineza in temeiul art. XXIV alin. (6) si al art. XXVIII din 

GATT 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Bulgariei si ale Romaniei in 

cadrul procesului lor de aderare la UE.  

Acordul a intrat in vigoare la 1 iulie 2014, fiind aprobat prin Decizia Consiliului din 28 ianuarie 2014, 

publicata in JO L64 din 4 martie 2014. 
 

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

In Jurnalul Oficial nr. L190 din 28 iunie 2014 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 

iunie 2014 privind aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor 

de minimis in sectorul pescuitului si acvaculturii.  

Regulamentul stabileste ca ajutoarele de minimis acordate intreprinderilor din sectorul pescuitului si 

acvaculturii, cu anumite exceptii, sunt scutite de obligatia de notificare a Comisiei. De asemenea, actul 

normativ stabileste ca, in nicio perioada de trei exercitii financiare, cuantumul total al ajutoarelor de 

minimis acordate per stat membru unei intreprinderi unice din sectorul pescuitului si acvaculturii nu trebuie 

sa depaseasca 30.000 EUR. 
 

Cerinte noi privind raportarea in scopuri de supraveghere a institutiilor 
 

In Jurnalul Oficial nr. L191 din 28 iunie 2014 a fost publicat Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 

680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere in aplicare cu 

privire la raportarea in scopuri de supraveghere a institutiilor in conformitate cu Regulamentul (UE) 

nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului, text de relevanta pentru SEE. 

Regulamentul stabileste cerinte uniforme in ceea ce priveste raportarea in scopuri de supraveghere catre 

autoritatile competente in urmatoarele domenii: cerintele de fonduri proprii si informatiile financiare, 

pierderile care decurg din imprumuturi garantate cu bunuri imobile, expunerile mari si alte cele mai mari 

expuneri, indicatorul efectului de levier, cerintele de acoperire a necesarului de lichiditate si cerinte de 

finantare stabila neta, in conformitate cu art. 99, art. 101 alin. (4) lit. a), art. 394 alin.  (1), art. 430, 

respectiv art. 415 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. 
 

Suspendarea taxelor vamale autonome prevazute pentru anumite produse agricole si industriale 
 

In Jurnalul Oficial nr. L192 din 1 iulie 2014 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 722/2014 al Consiliului din 24 

iunie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1387/2013 de suspendare a taxelor vamale autonome 

prevazute in Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole si industriale.  

Regulamentul stabileste suspendarea in totalitate a taxelor vamale autonome prevazute de Tariful vamal 

comun pentru 100 de produse care nu figureaza in prezent in anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 al 

Consiliului, precum si incetarea suspendarii acestor taxe pentru 7 dintre produsele incluse in prezent in 

anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 si eliminarea produselor respective din anexa mentionata.  

Regulamentul a intrat in vigoare la 1 iulie 2014, exceptand produsele cu codul TARIC 4408393010 la care 

suspendarea taxelor vamale autonome se aplica de la 1 ianuarie 2014. 
 

Noi masuri privind permisele de conducere 

In Jurnalul Oficial nr. L194 din 2 iulie 2014 a fost publicata Directiva 2014/85/UE a Comisiei din 1 iulie 2014 de 

modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind permisele de 

conducere, text de relevanta pentru SEE.  

Directiva introduce afectiunea „sindromul de apnee in somn de tip obstructiv” si stabileste conditiile in care 

permisele de conducere pot fi eliberate candidatilor sau conducatorilor auto care prezinta un astfel de 

sindrom. Aceste dispozitii vor fi puse in aplicare de statele membre incepand cu 31 decembrie 2015. 
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Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 202 din 30 iunie 2014 au fost publicate ultimele publicatii CJUE.  
 

 

Jurisprudenta europeana 
 

Jurisprudenta europeana 

 

� Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-573/12 Alands Vindkraft AB/Energimyndigheten 

 

Schema de sprijin suedeza care favorizeaza productia de energie verde pe teritoriul national este 

compatibila cu dreptul Uniunii. Statele membre nu sunt obligate sa sprijine, in alte state ale 

Uniunii, productia de energie care provine din surse regenerabile. 

 

� Hotararea Tribunalului in cauza T-181/13 Sharif University of Technology v. Consiliul 

 

Tribunalul anuleaza listarea unei universitati ca o entitate supusa unor masuri restrictive impotriva 

Iranului. Cu toate acestea, Tribunalul suspenda efectele anularii pentru o perioada de doua luni 

pentru a permite Consiliului posibilitatea de a corecta neregulile identificate. 

 

� Hotararea Curtii de Justitie in cauzele conexate C-362/13, C-363/13, C-407/13 Maurizio Fiamingo 

v. Rete Ferroviaria Italiana SpA, Leonardo Zappala v. Rete Ferroviaria Italiana SpA si Francesco 

Rotondo si altii v. Rete Ferroviaria Italiana SpA 

 

Prin stabilirea unei perioade de maximum un an pentru contracte pe perioada determinata 

succesive pentru navigatori și prin stabilirea unei penalitati in caz de utilizare abuziva a unor 

asemenea contracte, dreptul italian respecta principiile dreptului UE. Instantele nationale trebuie 

sa efectueze o evaluare in fiecare caz pentru a se asigura ca astfel de contracte nu sunt utilizate in 

mod abuziv de catre angajatori. 

 

� Hotararea Tribunalului in cauza T-203/12 Mohamad Nedal Alchaar v. Consiliul 

 

Tribunalul anuleaza masurile restrictive impuse domnului Mohamad Nedal Alchaar numai din 

cauza statutului sau de fost ministru sirian al Economiei și Comertului. Consiliul a inversat in mod 

necorespunzator sarcina probei considerand ca este permis sa presupuna, fara o examinare atenta 

și impartiala de probe exoneratoare, ca domnul Alchaar a mentinut legaturi strânse cu regimul 

sirian dupa ce a parasit guvernul. 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 
 

 
Organul de executare ar putea solicita instantei trans-

formarea amenzii in munca in folosul comunitatii 
 

Ministerului Afacerilor Interne a publicat pe data de 1 iulie un proiect de lege 

pentru modificarea alin. (3) al art. 9 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contraventiilor. 

Conform expunerii de motive, proiectul are ca scop conferirea competentei organului de 

executare de a solicita instantei de judecata, in cadrul procedurilor de executare, transformarea 

amenzii in prestarea unei activitati in folosul comunitatii. 

 

Ca urmare a implementarii solutiei legislative se pot preconiza urmatoarele modificari ale situatiei 

actuale:  

� cresterea autoritatii institutiilor de executare;  

� reducerea termenului de solutionare a dosarelor;  

� reducerea numarului de dosare aflate pe rolul instantelor de judecata;  

� eliminarea cheltuielilor efectuate in astfel de procese de catre organul din care face parte 

agentul constatator;  

� reducerea cheltuielilor efectuate de organul de executare. 

 

� 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. 

Formularele tipizate in scopul obtinerii unor informatiilor 
necesare realizarii schimbului automat de informatii 

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe data de 1 iulie un proiect de ordin 

privind aprobarea unor formulare tipizate in scopul obtinerii informatiilor 

necesare realizarii schimbului automat de informatii potrivit art. 109
12

 din 

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

Conform referatului de aprobare, autoritatile administratiei publice locale trebuie sa colecteze de la 

persoanele rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene care detin proprietati imobiliare in 

Romania, informatiile stabilite la nivelul Comisiei Europene, in conformitate cu prevederile Directivei 

2011/16/UE, transpusa in Codul de procedura fiscala la Titlul VII1. 

 

In acest context se propune reglementarea unor formulare tipizate in scopul obtinerii informatiilor 

necesare realizarii schimbului automat de informatii potrivit art. 109
12

 din Codul de procedura fiscala. 

 

� 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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Decrete semnate si scrisori catre Avocatul Poporului 

 

 

 

 

 

• Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Scrisorii de intentie semnata de autoritatile romane la 

Bucuresti la 5 martie 2014 si aprobata prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar 

International din 26 martie 2014; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si 

functionarea creselor; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea 

sanatatii copilului; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea O.U.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri 

privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea 

cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea 

Guvernului ori a ministerelor; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 11 octombrie ca Ziua Scolii Ardelene; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de 

vacanta; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea 

infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea O.G. nr. 29/1997 privind Codul aerian 

civil; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a 

localitatilor nr. 101/2006; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 8/2010 pentru modificarea si completarea 

O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri 

nationale din Romania. 

 

Scrisori catre Avocatul Poporului 

Presedintele Romaniei a trimis vineri, 4 iulie, o scrisoare Avocatului Poporului prin care i-a solicitat 

acestuia sa analizeze posibilitatea de a-si exercita competenta de a sesiza direct Curtea Constitutionala 

cu exceptia de neconstitutionalitate a O.U.G. nr. 49/2014 privind instituirea unor masuri in domeniul 

educatiei, cercetarii stiintifice si pentru modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial 

nr. 486 din 30 iunie 2014. 

Decrete 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 

24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul 

localitatilor; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 86 din Legea audio-

vizualului nr. 504/2002; 
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Concurs de admitere INM si magistratura 

Probele de concurs sunt foarte importante si 

notele obtinute la fiecare dintre ele conteaza 

pentru clasamentul final al candidatilor.  

Prima lucrare contine 570 de teste grila pentru 

verificarea cunostintelor juridice de drept penal si 

procesual penal. 

A doua lucrare  vizeaza imbunatatirea capacita-

tilor de analiza logica a candidatilor la Institutul 

National al Magistraturii pentru a putea face fata 

cat mai bine examenului de admitere, scopul 

acesteia fiind indentificarea unor modalitati de 

gasire a raspunsului corect intr-un timp cat mai 

scurt. 

Cea de-a treia lucrare este un  indrumar menit sa 

ghideze candidatii in a face fata cu brio tuturor 

componentelor interviului pe care il vor sustine in 

. 

Visul multor absolventi ai facultatii de drept este sa devina judecator 

sau procuror. Aceste profesii, considerate elita lumii juridice, si statutul 

de invidiat acordat de catre stat magistratilor fac ca in fiecare an 

numarul concurentilor sa fie in crestere. 
 

 

 

Va dorim lectura placuta! 

 

 

Autori: Cristi Danilet, Sorin Costreie 

Editura C.H. Beck, 2014 
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Tutoriale Legalis 2.0 

Legislația publicată în Monitorul Oficial, disponibilă gratuit în 

Legalis
®
 Debut! 

Știai că în Legalis® Debut accesul la Monitorul Oficial este gratuit?  

Numărul atât de mare de acte normative noi care se publică în Monitorul Oficial, ne-a 

determinat să creăm Legalis® Debut, un produs pentru cei care au nevoie de cele mai noi 

acte. 

Ori de câte ori căutați un act în motoarele de căutare (ex: Google, Yahoo, Bing ori alte 

motoare obișnuite de căutare), veți observa în lista de rezultate acte publicate în Legalis. Un 

singur click vă va direcționa către Legalis® Debut! 

Actelor normative din Monitorul Oficial li se alătură conținutul original Legalis, inclusiv 

ştiri juridice, breviare, editoriale şi comentarii ale specialiştilor pe marginea celor mai noi 

modificări legislative. Prin actualizările sale zilnice, Legalis® Debut este primul pas în 

utilizarea singurei biblioteci juridico-economice online – Legalis 2.0. 

Pentru clienții noștri am simplificat lucurile, așa încât chiar dacă ați ajuns într-un act 

gratuit publicat în Legalis® Debut , puteți accesa rapid contul folosind butonul de 

Autentificare, din colțul drept al ecranului. Nicio informație nu se pierde, totul este la 

îndemână! 

Acceseză informaţiile gratuite din Legalis® Debut și descoperă mai 

mult cu Modulele Legalis! 
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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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