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Editura C.H.Beck a pus in practica un proiect care se 

dovedeste util atat pentru specialisti, cat si pentru absolventii 

facultatilor de drept sau chiar pentru cititorii interesati de 

informatii legislative, actualizate saptamanal. 

InfoLEGALis reprezinta un instrument de lucru in care este 

realizata o selectie a unor elemente de noutate legislativa. 

Contine informatii despre evenimente legislative care se afla 

in derulare, despre acte normative noi sau aflate in stadiul de 

proiect. 

Proiectul se adreseaza nu numai celor care lucreaza in 

domeniul juridic, ci si celor care doresc sa afle noutatile 

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

un specialist. 

Intreaga echipa desfasoara o munca sustinuta pentru a 

publica in timp util noutatile legislative. Orice propuneri sau 

sugestii le asteptam la adresa de contact. 
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In Monitorul Oficial nr. 502 din 7 iulie 2014 a fost publicata Hotararea 

nr. 73/2014 a Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si 

Asigurari pentru aprobarea Normei privind compensarea partiala a 

dobanzii (NI-CST-15-IV/0). 

Principalele prevederi 

� Prezenta norma stabileste conditiile de acordare a compensarii partiale a dobanzii in 

cadrul unei scheme transparente de ajutor de minimis, pentru perioada de 

implementare 1 iulie 2314 - 30 iunie 2015, cu respectarea prevederilor Regulamentului 

(UE) nr. 1.407/2013. 

� Conform Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, prezenta schema de ajutor nu intra sub 

incidenta obligatiei de notificare catre Comisia Europeana. 

� In cadrul schemei, Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK — S.A. compenseaza 

partial dobanda platita de solicitanti la creditele in lei, contractate de la banci. 

� Pentru facilitatile acordate conform schemei, EximBank actioneaza in numele si in contul 

statului si are calitatea de furnizor de ajutor de stat. 

Bugetul si durata schemei 

� Sursa de finantare a acestor operatiuni este, potrivit art. 10 lit. c) din Legea nr. 96/2000, 

republicata, „fondul destinat stimularii operatiunilor de comert exterior, precum si 

pentru finantarea, cofinantarea si refinantarea activitatilor de dezvoltare a 

infrastructurii, a utilitatilor de interes public, dezvoltare regionala, sustinere a activitatii 

de cercetare-dezvoltare, protectia mediului inconjurator, ocupare si formare a 

personalului, sustinere si dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii si a tranzactiilor 

internationale”. 

Acordarea compensarii partiale a dobanzii in cadrul 

unei scheme transparente de ajutor de minimis 

Realizarea schimbului automat de informatii 

potrivit Codului de procedura fiscala 

In Monitorul Oficial nr. 503 din 7 iulie 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 872/1025/2014 al MFP si al MDRAP privind aprobarea unor 

formulare tipizate in scopul obtinerii informatiilor necesare 

realizarii schimbului automat de informatii potrivit art. 10912 din 

Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura 

fiscala. 

Principalele prevederi 

� Domeniul de activitate referitor la impozitele si taxele locale care se stabilesc, potrivit 

legii, de autoritatile administratiei publice locale se codifica cu „Model 2014“, grupa de 

litere „ITL“ si cifrele „105-108“, care reprezinta elementele de identificare ale fiecarui 

formular tipizat. 

� Autoritatile administratiei publice locale, in conditii de autonomie locala si de eficienta 

economica, pot opta pentru achizitionarea formularelor tipizate ori pot imprima aceste 

formulare utilizand sistemele informatice proprii. 
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 Statutul CEC BANK — S.A. a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 504 din 7 iulie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 880/2014 al ministrului Finantelor Publice pentru 

modificarea Statutului CEC BANK — S.A., aprobat prin Ordinul 

ministrului economiei si finantelor nr. 425/2008. 

Principalele prevederi 
� Capitalul social al Bancii, subscris si varsat integral, este de 1.163,462.900 lei, impartit in 11 

634.629 de actiuni nominative, cu o valoare nominala de 100 lei/actiune. 

BNR a adus modificari ratei rezervelor minime obligatorii 

pentru mijloacele banesti in valuta 

In Monitorul Oficial nr. 519 din 11 iulie 2014 a fost publicata 

Circulara nr. 22/2014 a Bancii Nationale a Romaniei privind 

modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele 

banesti in valuta. 

Principalele prevederi 

� Incepand cu perioada de aplicare 24 iulie–23 august 2014, rata rezervelor minime 

obligatorii pentru mijloacele banesti in valuta cu scadenta mai mica de 2 ani de la finele 

perioadei de observare si mijloacele banesti in valuta cu scadenta reziduala mai mare de 2 

ani de la finele perioadei de observare care prevad clauze contractuale referitoare la 

rambursari, retrageri, transferari anticipate se stabileste la un nivel de 16%. 

Acordarea de stimulente financiare absolventilor care au obtinut 

media 10 la evaluarea nationala si la examenul de bacalaureat 

In Monitorul Oficial nr. 516 din 10 iulie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 564/2014 privind acordarea de stimulente financiare 

absolventilor care au obtinut media 10 la evaluarea nationala 

pentru absolventii clasei a VIII-a din anul 2014 si la examenul 

national de bacalaureat sesiunea iunie—iulie in anul 2014. 

Principalele prevederi 

� Se aproba acordarea de stimulente financiare in valoare de 2.000 de lei fiecarui absolvent 

al clasei a VIII-a care a obtinut media 10 la evaluarea nationala pentru absolventii clasei a 

VIII-a din anul 2014. 

� Se aproba acordarea de stimulente financiare in valoare de 3.000 de iei fiecarui absolvent 

de liceu care a obtinut media 10 la examenul national de bacalaureat sesiunea iunie—iulie 

in anul 2014. 

� Sumele necesare acordarii stimulentelor financiare prevazute la art. 1 si 2 se aloca din 

bugetul aprobat pe anul 2014 Ministerului Educatiei Nationale, la titlul 57.01 „Asistenta 

sociala", cap. 65.01 „Invatamant”. 
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 A fost aprobat Ghidul Solicitantului aferent proiectelor lansate 

in cadrul POS „Dezvoltarea resurselor umane” 

In Monitorul Oficial nr. 516 din 10 iulie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 746/2014 al ministrului Fondurilor Europene pentru 

aprobarea Ghidului Solicitantului Conditii Generale aferent 

cererilor de propuneri de proiecte lansate in cadrul Programului 

operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013 

in anul 2014. 

Principalele prevederi 

� Se aproba Ghidul Solicitantului Conditii Generale aferent cererilor de propuneri de proiecte 

lansate in cadrul Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007—

2013 in anul 2014, prevazut in anexa nr. 1. 

� Se aproba Ghidul Solicitantului Conditii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte 

nr. 168 „Dezvoltarea economiei sociale”, finantata prin Programul operational sectorial 

„Dezvoltarea resurselor umane" 2007—2013, domeniul major de interventie 6.1 

„Dezvoltarea economiei sociale”, prevazut in anexa nr. 2. 

� Se aproba schema de ajutor de minimis „Dezvoltarea economiei sociale", finantata prin 

Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007—2013, domeniul 

major de interventie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”, prevazut in anexa nr. 3. 

� Anexele nr. 1—3 fac parte integranta din prezentul ordin Anexele nr. 1—3 se publica in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 516 bis, care se poate achizitiona la Centrul de 

relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial,sos. Panduri nr. 1. 

Stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor 
de catre intreprinzatorii tineri 

In Monitorul Oficial nr. 506 din 8 iulie 2014 a fost publicata Legea 

nr. 97/2014 privind modificarea si completarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si 

dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri. 

Principalele prevederi 

� Prin program se acorda facilitati pentru microintreprinderile nou-infiintate, conduse de 

intreprinzatorii debutanti in afaceri, care desfasoara pentru prima data activitate 

economica, prin intermediul unei societati cu raspundere limitata. 

� In situatia cesionarii partilor sociale de catre intreprinzatorul debutant in afaceri, 

acordarea facilitatilor continua daca cesionarul indeplineste conditiile si depune declaratia 

pe propria raspundere la O.T.I.M.M.C. in a carui raza de competenta isi are sediul social, in 

termen de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii cesionarii. In caz contrar, facilitatile 

se considera necuvenite si se recupereaza conform procedurilor stabilite. 

� In situatia in care microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant in afaceri 

este supusa reorganizarii prin fuziune sau divizare, acordarea facilitatilor continua in 

aceleasi conditii, daca asociatul unic sau fiecare asociat al noii microintreprinderi 

indeplineste conditiile si persoana juridica rezultata indeplineste conditiile prevazute la art. 

3, iar declaratiile necesare se depun la O.T.I.M.M.C. in a carui raza de competenta isi are 

sediul social, in termen de 30 de zile lucratoare de la data inmatricularii in registrul 

comertului a noii persoane juridice. In caz contrar, facilitatile se considera necuvenite si se 

recupereaza. 
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 Organizarea si functionarea comitetelor de audit intern 

In Monitorul Oficial nr. 511 din 9 iulie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 554/2014 pentru aprobarea Normelor privind infiintarea 

comitetelor de audit intern. 

Principalele prevederi 

� Comitetele de audit intern sprijina activitatea compartimentelor de audit public intern si 

urmaresc sa asigure independenta si functionarea eficienta a activitatii de audit intern, precum 

si mentinerea unei comunicari deschise cu conducerea compartimentului de audit public intern 

si cu conducerea institutiei publice centrale. 

� Comitetul de audit intern se infiinteaza pe langa compartimentul de audit intern, ca organism 

consultativ, pentru a actiona in vederea definirii strategiei si imbunatatirii activitatii de audit 

intern a institutiei. 

� Numarul membrilor comitetului de audit intern, de 5 sau 7 membri, se stabileste prin decizia 

conducatorului institutiei publice, in functie de complexitatea domeniului auditabil, forma de 

organizare si dimensiunea compartimentului de audit intern. 

� In realizarea atributiilor sale, comitetul de audit intern colaboreaza cu reprezentantii 

structurilor functionale din cadrul institutiei publice ori de cate ori considera ca este necesar. 

Restituirea sumelor reprezentand diferenta dintre nivelul standard  

al accizelor si nivelul accizelor diferentiat pentru motorina 

In Monitorul Oficial nr. 512 din 9 iulie 2014 a fost publicata H.G. nr. 

537/2014 privind conditiile, procedura si termenele de restituire 

ca ajutor de stat a sumelor reprezentand diferenta dintre nivelul 

standard al accizelor si nivelul accizelor diferentiat pentru 

motorina utilizata drept combustibil pentru motor. 

Principalele prevederi 
� Scopul prezentei hotarari il constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma 

restituirii sumelor reprezentand diferenta dintre nivelul standard al accizelor si nivelul 

accizelor diferentiat prevazut la art. 176 alin. (6) din Codul fiscal, pentru motorina utilizata 

drept combustibil pentru motor, in conformitate cu Regulamentul (CE) al Comisiei de 

declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comuna in aplicarea art. 107 

si 108 din tratat, aprobat in data de 21 mai 2014.  

� Se desemneaza ca Administrator al schemei de ajutor de stat Autoritatea Rutiera Romana. 

� Ajutorul de stat consta in restituirea sumelor reprezentand diferenta dintre nivelul 

standard al accizelor si nivelul accizelor diferentiat prevazut la art. 176 alin. (6) din Codul 

fiscal, pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor in: 

• transportul rutier de marfuri in cont propriu sau pentru alte persoane, cu 

autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului 

rutier de marfuri si cu o greutate bruta maxima autorizata de cel putin 7,5 tone; 

• transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de 

persoane, cu un autovehicul din categoria M2 sau M3, definit in Directiva 

2007/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 septembrie 2007 de 

stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor si a remorcilor acestora, 

precum si a sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate destinate 

vehiculelor respective. 
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In Monitorul Oficial nr. 510 din 9 iulie 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 1703/2014 al MFP si al ANAF pentru modificarea si 

completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 1.950/2012 privind 

aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru 

declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin 

autoimpunere sau retinere la sursa. 

 

Principalele prevederi 

�  „Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat“ se completeaza dupa cum urmeaza: 

� Dupa pozitia 82 „Impozit pe constructii“ se introduce o noua pozitie, pozitia 83, cu urmatorul 

cuprins: 

Nr. 

crt. 
Denumirea creantei fiscale Temeiul legal 

83. 

Impozit pe veniturile realizate din 

transferul masei patrimoniale fiduciare 

de la fiduciar la beneficiarul nerezident 

art. 115 alin. (1) lit. r) si art. 116 din Legea 

nr. 571/2003, cu modificarile si 

completarile ulterioare, sau conventiile de 

evitare a dublei impuneri incheiate de 

Romania cu alte state 

� Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a 

colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de 

administrare a marilor contribuabili si directiile generale regionale ale finantelor publice vor duce la 

indeplinire prevederile prezentului ordin. 

 Declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire 

prin autoimpunere sau retinere la sursa 

Aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere 

pe reteaua de drumuri nationale 

In Monitorul Oficial nr. 506 din 8 iulie 2014 a fost publicata Legea 

nr. 100/2014 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2010 

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 

15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de 

trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania. 

Principalele prevederi 

� Sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei – sistemul 

informatic ce permite achitarea tarifului de utilizare prin mijloace electronice, gestiunea 

datelor privind vehiculele cu drept de utilizare, monitorizarea si controlul achitarii tarifului 

de utilizare, denumit in continuare SIEGMCR. 

� In cazul schimbarii numarului de inmatriculare a vehiculului, rovinieta isi mentine 

valabilitatea in conditiile in care in baza de date a autoritatii de inmatriculare este operata 

modificarea respectiva. Autoritatea de inmatriculare este obligata sa asigure, pe baza de 

protocol, accesul zilnic al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din 

Romania – S.A. la baza de date privind modificarile cu privire la schimbarea numarului de 

inmatriculare. 
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Functionarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura 

In Monitorul Oficial nr. 510 din 9 iulie 2014 a fost publicata H.G. nr. 

536/2014 privind organizarea si functionarea Departamentului 

pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat 

Public-Privat si Promovarea Exporturilor. 

Principalele prevederi 

� Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si 

Promovarea Exporturilor, denumit in continuare departamentul, se organizeaza si functioneaza 

ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in cadrul 

aparatului de lucru al Guvernului. 

� Departamentul asigura coordonarea proiectelor de infrastructura de interes national, 

pregatirea, executia si implementarea proiectelor de infrastructura stabilite in competenta sa prin 

hotarare a Guvernului, precum si coordonarea aplicarii coerente a politicii Guvernului la nivel 

central si local in domeniul stimularii, promovarii si implementarii investitiilor straine si al 

parteneriatelor public-private. 

� Departamentul are sediul in municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Balescu nr. 18, 

sectorul 1. 

Salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014 

In Monitorul Oficial nr. 513 din 9 iulie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 

822/2014 al ministrului Sanatatii pentru completarea Normelor de 

aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice 

in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, 

aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 167/2014. 

Principalele prevederi 

� In cazul in care unitatile sanitare angajatoare din subordinea autoritatilor publice locale se 

afla in stare de incapacitate de plata, pe durata mentinerii acestei stari, plata bursei de 

rezidentiat se va face de catre directia de sanatate publica pe a carei raza teritoriala se afla 

unitatea sanitara publica angajatoare in cauza. 

� Plata se face pe baza actului aditional la contractul privind sumele aferente platii bursei de 

rezidentiat incheiat intre unitatea sanitara angajatoare respectiva cu directia de sanatate 

publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, a listei nominale a rezidentilor care 

beneficiaza de bursa de rezidentiat cuprinzand codul numeric personal, precum si contul bancar 

de varsamant al acestora, intocmita de catre unitatea sanitara publica angajatoare, in baza 

criteriilor de acordare a bursei de rezidentiat prevazute de prezentul ordin si cu respectarea 

termenelor prevazute de acesta. 

� Directia de sanatate publica care efectueaza plata bursei de rezidentiat pe durata starii de 

incapacitate de plata a unitatii sanitare angajatoare va transmite acesteia dovada de efectuare a 

platii. 
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Principalele prevederi 

� Aeronave de stat – aeronavele folosite de institutiile statului pentru servicii in domeniile 

apararii, ordinii publice, sigurantei nationale, precum si pentru servicii vamale. 

� Aeronave fara pilot – aeronavele ghidate fie de catre un pilot automat de la bordul lor, fie prin 

telecomanda de la un centru de control de la sol sau dintr-o alta aeronava pilotata de echipaj 

uman. 

� Din categoria personalului aeronautic civil navigant face parte si personalul care asigura 

pilotarea aeronavelor fara echipaj de conducere la bord. 

� In cazul aeronavelor fara echipaj de conducere la bord, personalul care asigura pilotarea 

acestor aeronave raspunde de la inceperea si pana la terminarea operatiunii de zbor cu 

aeronava civila de conducerea tehnica si de siguranta aeronavei, putand lua orice masuri 

pentru realizarea sigurantei zborului. 

Codul aerian civil a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 506 din 8 iulie 2014 a fost publicata Legea 

nr. 98/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei 

Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil. 

A fost aprobat Regulamentul de organizare si functionare a Directiei 

Generale pentru Monitorizarea serviciilor de Ambulanta 

In Monitorul Oficial nr. 511 din 9 iulie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 

511/2014 al ministrului Afacerilor Interne pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Generale 

pentru Monitorizarea, Controlul operational si Inspectia activitatii 

serviciilor de Ambulanta si UPU/CPU. 

Principalele prevederi 
� Directia Generala pentru Monitorizarea, Controlul operational si Inspectia activitatii serviciilor 

de Ambulanta si UPU/CPU este unitatea centrala de specialitate a Ministerului Afacerilor 

Interne, fara personalitate juridica, cu competenta in domeniul asistentei medicale de urgenta. 

� Directia generala face parte din structura aparatului central al ministerului, fiind integrata in 

structura Departamentului pentru Situatii de Urgenta si se afla in subordinea directa a 

secretarului de stat, sef al Departamentului. 

� Directia generala asigura, potrivit legii, prezentului regulament si, in limita competentei, prin 

personal anume desemnat, urmatoarele activitati: 

• prevenirea situatiilor de urgenta si asigurarea capacitatii de interventie a structurilor 

medicale de urgenta, prin monitorizarea, controlul operational si inspectia activitatii 

serviciilor de ambulanta judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, UPU/CPU, inclusiv 

aspectele organizatorice, operative si medicale ale serviciilor mobile de urgenta, 

reanimare si descarcerare; 

• gestionarea interventiei structurilor medicale in situatii de urgenta, prin asigurarea si 

coordonarea resurselor umane, materiale, financiare si de alta natura necesare restabilirii 

starii de normalitate si prin coordonarea operationala a serviciilor de ambulanta, a 

structurilor care asigura primul ajutor calificat, a serviciilor publice Salvamont, precum si 

a UPU/CPU, inclusiv asistenta medicala de urgenta din cadrul serviciilor mobile de 

urgenta, reanimare si descarcerare. 
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Principalele prevederi 

� La finalizarea studiilor/examenului de absolvire, actele de studii se intocmesc de catre 

unitatile de invatamant, se semneaza si se stampileaza de catre persoanele indicate pe tipizat, 

pentru toti absolventii care au promovat nivelul de invatamant/examenul. 

� Adeverinta de absolvire a studiilor se elibereaza pentru finalizarea cursurilor, cu sau fara 

examen de absolvire, pe baza unei cereri motivate, aprobate de catre directorul unitatii de 

invatamant. 

� Pana la eliberarea fiecarui act de studiu se elibereaza absolventilor din invatamantul 

preuniversitar care au promovat un nivel de invatamant/examen adeverinta. 

� Adeverintele care atesta promovarea nivelului de invatamant/examenului se inregistreaza 

intr-un registru de evidenta special constituit cu aceasta destinatie la nivelul unitatii de 

invatamant. Adeverintele primesc numar de inregistrare corespunzator celui din registrul de 

evidenta special. 

� Adeverintele se completeaza de catre secretarul unitatii de invatamant si se semneaza de 

acesta si de directorul unitatii de invatamant la care candidatii au absolvit ultima clasa si se 

stampileaza. 

� Fiecarui absolvent i se elibereaza o singura adeverinta in original. Termenul de valabilitate a 

adeverintei este pana la eliberarea actului de studiu respectiv, dar nu mai mult de 12 luni de la 

data eliberarii acesteia. 

Ministerul Educatiei Nationale a modificat unele acte normative 

din sistemul national de invatamant 

In Monitorul Oficial nr. 518 din 11 iulie 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 3838/2014 al ministrului Educatiei Nationale pentru 

modificarea si completarea  

unor acte normative din sistemul national de invatamant. 

Legea audiovizualului a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 518 din 11 iulie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 103/2014 pentru modificarea si completarea Legii 

audiovizualului nr. 504/2002. 

Principalele prevederi 

� Persoanele cu handicap de auz au dreptul de acces la serviciile media audiovizuale, in functie 

de posibilitatile tehnologice. 

� In vederea asigurarii dreptului de acces la serviciile media audiovizuale al persoanelor cu 

deficiente auditive, serviciile de programe de televiziune cu acoperire nationala: 

• vor interpreta in limbajul mimico-gestual si prin titrare sincron in timpul unei durate 

programate de cel putin 30 de minute din programele de stiri, de analize si dezbatere 

pe teme politice si/sau economice de actualitate din timpul zilnic de emisie; 

• vor interpreta in limbajul mimico-gestual si prin titrare sincron programele de 

importanta majora in intregime ori rezumatele acestora; 

• vor avertiza verbal «Atentie! Emisiune dedicata si persoanelor cu deficiente de auz», 

insotita de o mentiune ce va fi si afisata static si lizibil; 

• programele prevazute antereior se difuzeaza insotite de un semn de avertizare. 
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Principalele prevederi 
� Prezenta lege stabileste drepturile si obligatiile in legatura cu activitati funerare, cimitire si 

crematorii umane. 

� Prevederile prezentei legi se aplica: 

• cultelor, bisericilor si comunitatilor religioase, denumite in continuare culte, 

autoritatilor administratiei publice locale, operatorilor economici, fundatiilor si 

asociatiilor, care detin in proprietate, in administrare sau in intretinere cimitire in 

functiune sau inchise, opere comemorative sau crematorii umane; 

• persoanelor fizice si/sau juridice care presteaza servicii funerare, precum si activitati 

legate de intretinerea si functionarea cimitirelor, a operelor comemorative sau a 

crematoriilor umane. 

� In cazul mormintelor si/sau al operelor comemorative de razboi, prevazute in Lista 

monumentelor istorice, dispozitiile prezentei legi nu aduc atingere prevederilor Legii nr. 

379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi, cu modificarile 

ulterioare. 

� In cazul inhumarii fatului nascut mort ori a unor parti sau organe umane se aplica prevederile 

prezentei legi, in masura in care nu exista prevederi legale contrare. 

� Oricine are dreptul la o inmormantare decenta si la aducerea ultimului omagiu la locul de veci 

al decedatului. 

� La stabilirea locului de veci si organizarea serviciilor funerare, persoanele in drept si prestatorii 

serviciilor funerare sunt obligati sa colaboreze intre ei, sa tina cont de vointa exprimata pe 

timpul vietii de catre defunct sau, in lipsa acesteia, vor tine seama de apartenenta religioasa a 

defunctului. 

� Inmormantarea poate fi religioasa sau laica. Inmormantarea religioasa are loc cu respectarea 

canoanelor, obiceiurilor locului, traditiilor si regulamentelor cultului respectiv. In cazul 

inmormantarii laice, organizatorii stabilesc modul de desfasurare a procesiunii funebre. 

Cimitirul 

� Cimitirul se poate afla in proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-

teritoriale, a cultelor religioase legal recunoscute sau a unitatilor locale de cult/biserici in 

situatia cimitirelor confesionale, in proprietatea operatorilor economici, asociatiilor sau 

fundatiilor, precum si in proprietatea unui alt stat, cu respectarea tratatelor la care Romania 

este parte. 

� Administratorul cimitirului este proprietarul acestuia sau cel care detine dreptul de 

administrare. 

� Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a infiinta cimitire publice in fiecare 

localitate si de a le organiza astfel incat sa aiba sectoare corespunzatoare pentru fiecare cult 

recunoscut, la cererea cultelor sau a unitatilor locale de cult ce functioneaza in localitatea 

respectiva. 

� In localitatile in care nu exista cimitire comunale si unele culte nu dispun de cimitir propriu, 

persoanele decedate care au apartinut respectivelor culte vor fi inhumate potrivit ritului 

propriu in cimitirele existente in functiune, exceptie facand cimitirele existente in functiune ce 

apartin cultelor mozaic si musulman. 

A fost publicata Legea privind cimitirele, crematoriile umane 

si serviciile funerare 

In Monitorul Oficial nr. 520 din 11 iulie 2014 a fost publicata Legea 

nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile 

funerare. 
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Titularul si obiectul sesizarii 

� Prin incheierea din 20 martie 2014, pronuntata in Dosarul nr. 30.259/215/2013, in baza art. 475 

din Codul de procedura penala, Curtea de Apel Craiova — Sectia penala si pentru cauze cu 

minori a dispus sesizarea inaltei Curti de Casatie si Justitie privind pronuntarea unei hotarari 

prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemelor de drept vizand mentinerea 

circumstantelor atenuante prevazute de art. 74 alin. 1 din Codul penal anterior atunci cand 

pentru fapta concreta legea mai favorabila este Codul penal actual in conditiile neagravarii 

situatiei in propria cale de atac, precum si efectele circumstantelor atenuante prevazute de 

Codul penal anterior (art. 76 din Codul penal anterior sau art. 76 din Codul penal actual) in 

conditiile neagravarii situatiei in propria cale de atac. 

Jurisprudenta relevanta a Curtii Constitutionale 

� Prin decizia nr. 1.483 din 8 noiembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate 

a dispozitiilor art. 320 indice 1 alin. 1 din Codul de procedura penala se precizeaza: „(…) Cat 

priveste determinarea concreta a legii penale mai favorabile, este de observat ca aceasta 

vizeaza aplicarea legii, si nu a dispozitiilor mai blande, neputandu-se combina prevederi din 

vechea si din noua lege, deoarece s-ar ajunge la o lex tertia, care, in pofida dispozitiilor art. 

61 din Constitutie, ar permite judecatorului sa legifereze. 

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

cauze cu minori in Dosarul nr. 30.259/215/2013 in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile 

pentru dezlegarea de principiu a problemelor de drept: 

• daca in aplicarea art. 418 din Codul de procedura penala, privind neagravarea situatiei in 

propriul apel, circumstantele atenuante retinute de prima instanta in favoarea 

inculpatei in conditiile art. 74 alin. 1 dinCodul penal anterior pot fi mentinute in 

conditiile art. 5 din Codul penal de instanta de control judiciar, investita doar cu 

solutionarea apelului declarat de inculpata, chiar daca pentru fapta analizata legea 

penala mai favorabila o reprezinta noul Cod penal; 

• in masura in care circumstantele atenuante trebuie mentinute, efectele atenuante ale 

acestora sunt cefe prevazute de art. 76 din Codul penal anterior sau cele prevazute de 

art. 76 din noul Cod penal. 

� Stabileste ca, in aplicarea art. 5 din Codul penal, circumstantele atenuante se apreciaza global 

in functie de incriminare si sanctiune. In situatia intrarii in vigoare a unei noi legi, ce aduce 

modificari atat cu privire la pedepse, cat si cu privire la circumstantele atenuante, 

circumstantele ca parte din institutia sanctiunii unei infractiuni nu pot fi privite si analizate 

distinct fata de institutia pedepsei. 

� Inlaturarea circumstantelor atenuante nu aduce atingere principiului neagravarii situatiei in 

propria cale de atac prevazut in art. 418 din Codul de procedura penala, atunci cand in concret, 

pentru aceeasi fapta, se stabileste o sanctiune mai putin severa. 

ICCJ a admis sesizarea privind mentinerea circumstantelor atenuante 

cand pentru fapta concreta legea mai favorabila este NCP 

In Monitorul Oficial nr. 502 din 7 iulie 2014 a fost publicata Decizia 

nr. 10 din 2 iunie 2014 a ICCJ – Completul pentru dezlegarea unor 

chestiuni de Drept in Materie Penala vizand mentinerea 

circumstantelor atenuante prevazute de art. 74 alin. 1 din Codul 

penal anterior atunci cand pentru fapta concreta legea mai 

favorabila este Codul penal actual. 
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Titularul si obiectul sesizarii 

� Prin Incheierea din data de 3 aprilie 2014 pronuntata de Tribunalul Harghita in Dosarul nr. 

530/258/2014, in baza art. 476 si urmatoarele 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 modul de aplicare a dispozitiilor art. 6 

alin. (1) din Codul penal cu privire la hotararile de condamnare pronuntate de un alt stat fata 

de cetateni romani aflati in executarea acelei pedepse pe teritoriul Romaniei. 

� Punctul de vedere al instantei care a dispus sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu 

privire la chestiunea de drept a carei dezlegare se solicita 

� Tribunalului Harghita, investit cu solutionarea contestatiei formulate impotriva Sentintei penale 

nr. 196 din 3 februarie 2014 pronuntata de Judecatoria Miercurea-Ciuc, cu privire la problema 

de drept supusa analizei, a apreciat ca pentru pedepsele aplicate de un alt stat fata de cetateni 

romani aflati in executarea acelei pedepse pe teritoriul Romaniei nu sunt aplicabile dispozitiile 

art. 6 alin. (1) din Codul penal. 

� S-a aratat ca, in urma recunoasterii sentintei de condamnare, a fost efectuat controlul de 

compatibilitate a pedepsei executate conform art. 136 din Legea nr. 302/2004, astfel cum a fost 

modificata si completata prinLegea nr. 300/2013. 

� De asemenea, s-a retinut ca, dupa recunoasterea sentintei de condamnare, legea prevede 

posibilitatea acordarii amnistiei si gratierii drept cauze de modificare a pedepsei, dar nu si 

aplicarea legii penale mai favorabile. 

� A mai retinut Tribunalul Harghita ca nicio dispozitie legala nu prevede posibilitatea aplicarii legii 

penale mai favorabile fata de hotararile de condamnare pronuntate de un alt stat cetatenilor 

romani aflati in executarea pedepsei intr-un penitenciar din Romania, in urma recunoasterii 

sentintei de condamnare de catre o instanta nationala competenta, iar in situatia in care statul 

roman opteaza pentru continuarea executarii pedepsei aplicate, acesta trebuie sa respecte felul 

si durata pedepsei prevazute in hotararea de condamnare si sa procedeze, daca este cazul, la 

deducerea perioadei executate. 

� ICCJ a decis admiterea sesizarii formulate de Tribunalul Harghita in Dosarul nr. 530/258/2014, 

prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea de principiu a 

problemei de drept vizand aplicarea dispozitiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal cu privire la 

hotararile de condamnare pronuntate de un alt stat fata de cetateni romani aflati in executarea 

acelei pedepse pe teritoriul Romaniei. 

� Dispozitiile art. 6 alin. (1) din Codul penal, privitoare la legea mai favorabila dupa judecarea 

definitiva a cauzei, sunt aplicabile si cu privire la hotararea de condamnare pronuntata de un 

alt stat fata de cetatenii romani, daca aceasta a fost recunoscuta in procedura reglementata 

de Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

ICCJ. Aplicarea dispozitiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal cu privire 

la hotararile de condamnare pronuntate in strainatate 

In Monitorul Oficial nr. 505 din 8 iulie 2014 a fost publicata Decizia 

nr. 13 din 5 iunie 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 cu privire la hotararile 

de condamnare pronuntate de un alt stat fata de cetateni romani 

aflati in executarea acelei pedepse pe teritoriul Romaniei. 
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Titularul si obiectul sesizarii 

� Prin incheierea din 2 aprilie 2014, pronuntata in Dosarul nr. 790/62/2014, in baza art. 475 din 

Codul de procedura penala, Curtea de Apel Brasov—Sectia penala si pentru cauze cu minori a 

dispus sesizarea inaltei Curti de Casatie si Justitie privind pronuntarea unei hotarari 

prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept in sensul daca infractiunile 

prevazute de art. 323 din Codul penal anterior si art. 8 dinLegea nr. 39/2003 (in 

reglementarea anterioara modificarilor aduse prin Legea nr. 187/2012 si Legea nr. 255/2013) isi 

gasesc corespondent in art. 367 alin. (1) din Codul penal sau, dimpotriva, sunt dezincriminate 

deoarece legiuitorul a inteles sa incrimineze in dispozitiile art. 367 alin. (1) numai infractiunea 

prevazuta deart. 7 din Legea nr. 39/2003 (in reglementarea anterioara modificarilor aduse prin 

Legea nr. 187/2012 siLegea nr. 255/2013). 

Opinia Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie 

� Prin Adresa nr. 974/C/1370/II1-5/2014 din data de 23 aprilie 2014, Parchetul de pe langa inalta 

Curte de Casatie si Justitie a comunicat ca nu exista in lucru nicio sesizare avand ca obiect 

promovarea unui recurs in interesul legii vizand problema de drept supusa dezlegarii.  

Raportul asupra chestiunii de drept supuse dezlegarii 

� Opinia judecatorului-raportor asupra chestiunii de drept supuse dezlegarii a fost in sensul ca 

faptele prevazute de art. 323 din Codul penal anterior si art. 8 din Legea nr. 39/2003, in 

reglementarea anterioara modificarilor aduse prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea in 

aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, nu sunt dezincriminate, elementele 

constitutive ale acestora regasindu-se in art. 367 din Codul penal. 

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

cauze cu minori in Dosarul nr. 790/62/2014 in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile 

pentru dezlegarea problemei de drept, in sensul daca infractiunile prevazute de art. 323 din 

Codul penal din 1969 si art. 8 din Legea nr. 39/2003 (in reglementarea anterioara modificarilor 

aduse prin Legea nr. 187/2012 si Legea nr. 255/2013) isi gasesc corespondent in art. 367 alin. 

(1) din Codul penal sau, dimpotriva, sunt dezincriminate deoarece legiuitorul a inteles sa 

incrimineze in dispozitiile art. 367 alin. (1) din Codul penal numai infractiunea prevazuta de art. 

7din Legea nr. 39/2003 (in reglementarea anterioara modificarilor aduse prin Legea nr. 

187/2012 si Legea nr. 255/2013). 

� Stabileste ca faptele prevazute de art. 323 din Codul penal anterior si art. 8 din Legea nr. 

39/2003, in reglementarea anterioara modificarilor aduse prin Legea nr. 187/2012 pentru 

punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, se regasesc in incriminarea din 

art. 367 din Codul penal, nefiind dezincriminate. 

ICCJ s-a pronuntat asupra problemei de drept vizand dezincriminarea 

infractiunii de asociere in vederea savarsirii de infractiuni 

In Monitorul Oficial nr. 507 din 8 iulie 2014 a fost publicata Decizia 

nr. 12 din 2 iunie 2014 a ICCJ - completul pentru dezlegarea unor 

chestiuni de Drept in Materie Penala vizand dezlegarea de 

principiu a problemei de drept in sensul daca infractiunile 

prevazute de art. 323 din Codul penal anterior si art. 8 din Legea 

nr. 39/2003 (in reglementarea anterioara modificarilor aduse prin 

Legea nr. 187/2012 si Legea nr. 255/2013) isi gasesc corespondent 

in art. 367 alin. (1) din Codul penal sau, dimpotriva, sunt 

dezincriminate. 
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In Monitorul Oficial 513 din 9 iulie 2014 a fost publicata Decizia 

nr. 269 din 7 mai 2014 a Curtii Constitutionale referitoare la 

exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua 

raportate la art. 7 alin. (1), art. 11 alin. (1) si (2), art. 16,art. 17alin. 

(1) lit. a), art. 21 alin. (6) si (8), art. 31 alin. (5), art. 34 alin. (1), art. 

35 alin. (2) si art. 50 lit. b) teza intai din Legea nr. 165/2013 privind 

masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau 

prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada 

regimului comunist in Romania. 

 Principalele prevederi 
� Prin incheierile din 14 octombrie 2013, 22 octombrie 2013 si 13 noiembrie 2013, pronuntate in 

dosarele nr. 5.265/2/2012, nr. 24.905/211/2012 si, respectiv, nr. 6.209/63/2013, Curtea de Apel 

Bucuresti — Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, Tribunalul Cluj — Sectia civila si 

Tribunalul Dolj — Sectia de contencios administrativ si fiscal au sesizat Curtea Constitutionala cu 

exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 raportat la art. 34 si art. 35 din Legea nr. 

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

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

respectiv, cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 din aceeasi lege. 

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, in esenta, ca aplicarea in litigiile 

pendinte a unor norme legale noi care ar conduce la respingerea ca inadmisibila a actiunii, fara sa 

se mai examineze fondul cauzei, sau la o solutie diferita de cea previzibila la introducerea actiunii 

contravine principiului neretroactivitatii legii civile, dreptului de acces liber la justitie si dreptului 

la un proces echitabil. In acelasi sens se arata ca interventia statului intr-un litigiu in care el insusi 

este implicat ca parat, prin emiterea unei noi reglementari, aplicabila de instanta cauzei si care ii 

este net favorabila, incalca principiul egalitatii de arme, in detrimentul partii adverse. 

� Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate ridicata de Eugenia 

Grigoras in Dosarul nr. 5.265/2/2012 al Curtii de Apel Bucuresti — Sectia a VIII-a contencios 

administrativ si fiscal, de Deák Albert si Balázs Károly Zsolt in Dosarul nr. 24.905/211/2012 al 

Tribunalului Cluj — Sectia civila si de Cristian Ionescu in Dosarul nr. 6.209/63/2013 al Tribunalului 

Dolj — Sectia de contencios administrativ si fiscal si a constatat ca prevederileart. 4 teza a doua 

din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau 

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

sunt constitutionale in masura in care termenele prevazute la art. 34 alin. (1) din aceeasi lege nu 

se aplica si cauzelor in materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instantelor la 

data intrarii in vigoare a legii. 

� A respins, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Deak Albert si Balázs 

Károly Zsolt in Dosarul nr. 24.905/211/2012 al Tribunalului Cluj si a constatat ca dispozitiile art. 4 

teza a doua raportat la art. 16,art. 17 alin. (1) lit. a), art 21 alin (6) si (8), art. 31 alin. (5) si art. 50 

lit. b) teza intai din Legea nr 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, 

in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist 

in Romania sunt constitutionale in raport cu criticile formulate. 

� A respins, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua 

raportat laart. 7 alin. (1), art. 11 alin. (1) si (2) si art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind 

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

preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, exceptie ridicata de Eugenia 

Grigoras in Dosarul nr. 5,265/2/2012 al Curtii de Apel Bucuresti si de Deak Albert si Balazs Karoly 

Zsolt in Dosarul nr. 24.905/211/2012 al Tribunalului Cluj — Sectia civila. 

 CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a Legii privind masurile 

pentru finalizarea procesului de restituire 
a imobilelor preluate in mod abuziv 
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In Monitorul Oficial nr. 515 din 10 iulie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 174 din 26 martie 2014 a Curtii Constitutionale 

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 

324din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind 

privatizarea societatilor comerciale, in interpretarea data acestora 

de inalta Curte de Casatie si Justitie prin Decizia nr. 18 din 17 

octombrie 2011. 

Principalele prevederi 
� Prin incheierea din 9 mai 2013, pronuntata in Dosarul nr. 15.516/3/2010, Curtea de Apel 

Bucuresti — Sectia a VI-a civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de 

neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 indice 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, exceptie ridicata de Societatea Comerciala 

„Sinaia" — S.A. cu ocazia solutionarii apelului impotriva sentintei civile pronuntate de Tribunalul 

Bucuresti. 

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia arata ca prin Decizia nr. 

18/2011,pronuntata de inalta Curte de Casatie si Justitie, in cadrul solutionarii unui recurs in 

interesul legii, a stabilit ca, „in aplicarea dispozitiilor art. 32 indice 4 din O.U.G. nr. 88/1997 privind 

privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, modificata si completata 

prin Legea nr. 99/1999,despagubirile acordate societatilor comerciale de institutiile publice 

implicate in procesul de privatizare, ca urmare a retrocedarii unor imobile, se raporteaza la 

valoarea contabila a imobilului, astfel cum aceasta este reflectata in bilant la momentul iesirii 

efective a bunului din patrimoniul societatii, valoare ce trebuie actualizata cu indicele de inflatie 

de la momentul platii despagubirii”. In aceste conditii textul de lege criticat contravine 

prevederilor art. 44 alin. (1), (2) si (3) din Constitutie, precum si prevederilor constitutionale ale 

art. 20 raportate la art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apararea drepturilor 

omului si a libertatilor fundamentale. 

� Astfel, texul criticat, in interpretarea data acestuia prin Decizia nr. 18/2011, restrange dreptul de 

proprietate si incalca garantiile constitutionale de care orice persoana se bucura, deoarece 

valoarea patrimoniala care ia locul celei pierdute este mult mai mica si nu acopera prejudiciul 

efectiv suferit de societatea privatizata. 

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

neconstitutionalitate ridicata de Societatea Comerciala „Sinaia" — S A. in Dosarul nr. 

15.516/3/2010 al Curtii de Apei Bucuresti — Sectia a VI-a civila si a constatat ca dispozitiile art. 

324 din O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, in interpretarea data 

acestora de inalta Curte de Casatie si Justitie prin Decizia nr. 18 din 17 octombrie 2011, sunt 

constitutionale in raport cu criticile formulate. 

� In cadrul opiniei separate a judecatorului Petre Lazaroiu se arata: 

� In dezacord cu opinia majoritara, apreciez ca solutia data de Curtea Constitutionala in aceasta 

cauza este gresita pentru motivele ce le voi arata in continuare. 

� Este adevarat ca, potrivit art. 126 alin. (3) din Constitutia Romaniei,„Inalta Curte de Casatie si 

Justitie asigura interpretarea si aplicarea unitara a legii de catre celelalte instante judecatoresti, 

potrivit competentei sale”, numai ca aceasta interpretare trebuie sa se situeze in limitele 

Constitutiei, asa incat numai o interpretare in acord cu prevederile constitutionale poate deveni 

obligatorie pentru toate instantele judecatoresti. 

� Prevederile art. 253 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, invocate in sustinerea 

interpretarii date de ICCJ dispozitiilor alin. (2) al art. 324 din O.U.G. nr. 88/1997 privind 

privatizarea societatilor comerciale, nu au relevanta in solutionarea cauzei. 

 CC a respins cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate 

a O.U.G. privind privatizarea societatilor comerciale 
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In Monitorul Oficial nr. 515 din 10 iulie 2014 a fost publicata 

Hotararea CEDO - Sectia a Treia din 25 martie 2014 in Cauza Otet 

impotriva Romaniei. 

 

Principalele prevederi 
� La originea cauzei se afla Cererea nr. 14.317/04 indreptata impotriva Romaniei, prin care un 

resortisant al acestui stat, domnul Emil Otet (reclamantul), a sesizat Curtea la 25 februarie 2004, 

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

fundamentale (Conventia). 

� Reclamantul invoca incalcarea dreptului sau la un proces echitabil, in sensul art. 6 § 1 din 

Conventie, ca urmare mai ales a nerespectarii principiului egalitatii armelor. 

Cu privire la pretinsa incalcare a art. 6 § 1 din Conventie 

� Reclamantul se plange ca a fost obligat la repararea prejudiciului material desi, in opinia sa, 

actiunea civila aferenta nu a fost introdusa in termenele legale. Acesta invoca lipsa caracterului 

echitabil al procesului indreptat impotriva sa, contrar garantiilor prevazute la art. 6 § 1 din 

Conventie. 

Cu privire la admisibilitate 

� Reclamantul sustine ca art. 6 § 1 din Conventie este aplicabil in prezenta speta deoarece a fost 

obligat la plata unor daune-interese cu majorarile aferente pana la plata integrala a sumei 

datorate. Acesta precizeaza ca majorarile respective nu sunt nici obligatii fiscale, nici taxe la 

bugetul de stat si, contrar argumentelor Guvernului, nu intra in sfera dreptului public. 

� Curtea reaminteste ca a examinat chestiunea aplicabilitatii art. 6 din Conventie pe latura penala in 

proceduri similare celor initiate impotriva reclamantului. Astfel, Curtea a declarat ca nu este 

convinsa ca sanctiunile fiscale trebuiau scutite de garantiile procedurale prevazute la art. 6 din 

Conventie pentru a mentine eficacitatea sistemului fiscal, nici ca, de altfel, un asemenea demers 

se poate concilia cu spiritul si scopul Conventiei, tinand totusi seama de importanta impozitelor 

pentru buna functionare a statului. In consecinta, Curtea a aplicat criteriile prezentate in Cauza 

Ezeh si Connors impotriva Regatului Unit. 

� Revenind la faptele prezentei cauze, Curtea retine, in ceea ce priveste primul criteriu, ca 

majorarea impozitului aplicata reclamantului nu intra sub incidenta dreptului penal roman. Curtea 

reaminteste insa ca acest considerent nu este decisiv. 

� Constatand ca cererea nu este in mod vadit nefondata in sensul art. 35 § 3 lit a) din Conventie si 

ca nu prezinta niciun alt motiv de inadmisibilitate, Curtea o declara admisibila. 

� Astfel, Curtea a declarat cererea admisibila si a hotarat ca a fost incalcat art. 6 § 1 din 

Conventie. 

� Curtea a mai hotarat: 

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

ramanerii definitive a hotararii, in conformitate cu art. 44 § 2 din Conventie, suma de 

3.000 EUR (trei mii de euro), care trebuie convertita in moneda statului parat la rata de 

schimb aplicabila la data platii, pentru prejudiciul moral; 

• ca, de la expirarea termenului mentionat si pana la efectuarea platii, aceasta suma trebuie 

majorata cu o dobanda simpla, la o rata egala cu rata dobanzii facilitatii de imprumut 

marginal practicata de Banca Centrala Europeana, aplicabila pe parcursul acestei perioade 

si majorata cu 3 puncte procentuale; 

� Curtea a respins cererea de acordare a unei reparatii echitabile pentru celelalte capete de 

cerere. 

 CEDO a condamnat Romania pe baza art. 6 § 1 din Conventie  

in cauza Otet 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Noi indicatori de siguranta comuni si metode de calcul al costurilor accidentelor pe caile ferate 
 

In Jurnalul Oficial nr. L201 din 10 iulie 2014 a fost publicata Directiva 2014/88/UE a Comisiei din 9 iulie 2014 

de modificare a Directivei 2004/49/CE a Parlamentului European si a Consiliului cu privire la indicatorii de 

siguranta comuni si la metodele comune de calcul al costurilor accidentelor, text cu relevanta pentru SEE. 

Directiva stabileste indicatorii de siguranta comuni (ISC) si metodele de calcul al impactului economic al 

accicentelor asupra societatii, informatii care trebuie sa fie colectate de catre statele membre pentru a 

facilita evaluarea care sa determine daca obiectivele de siguranta comune (OSC) au fost realizate si pentru 

a permite monitorizarea dezvoltarii generale a sigurantei feroviare. 

 

Modificari ale limitelor maxime de reziduuri (LMR) de pesticide admise in sau pe anumite produse 
 

In Jurnalul Oficial nr. L202 din 10 iulie 2014 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 737/2014 al Comisiei din 24 

iunie 2014 de modificare a anexelor II si III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European si 

al Consiliului in ceea ce priveste limitele maxime de reziduuri pentru 2-fenil-fenol, clormequat, 

ciflufenamid, ciflutrin, dicamba, fluopicolid, flutriafol, fosetil, indoxacarb, isoprotiolan, mandipropamid, 

metaldehida, metconazol, fosmet, picloram, propizamida, piriproxifen, saflufenacil, spinosad si trifloxi-

strobin din sau de pe anumite produse, text cu relevanta pentru SEE.  

Regulamentul stabileste noi limite maxime de reziduuri (LMR) de pesticide admise in sau pe anumite fructe, 

legume, cereale, produse de origine animala si alte produse, prevazute in anexele II si III la Regulament. 

 

Normele privind procedurile de raportare a informatiilor privind emisiile de gaze au fost adoptate 
 

In Jurnalul Oficial nr. L203 din 11 iulie 2014 a fost publicat Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 

749/2014 al Comisiei din 30 iunie 2014 privind structura, formatul, procedurile de transmitere si revizuirea 

informatiilor raportate de statele membre in temeiul Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului 

European si al Consiliului. 

Regulamentul stabileste normele de punere in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 privind un 

mecanism de monitorizare si de raportare a emisiilor de gaze cu efect de sera, precum si de raportare, la 

nivel national si al Uniunii, a altor informatii relevante pentru schimbarile climatice si de abrogare a Deciziei 

nr. 280/2004/CE. Astfel, regulamentul stabileste norme privind urmatoarele: - raportarea de catre statele 

membre a inventarelor emisiilor de gaze cu efect de sera, a inventarelor emisiilor aproximate de gaze cu 

efect de sera si a informatiilor referitoare la politici, masuri si prognoze, cu privire la utilizarea veniturilor 

din licitatii si a creditelor din proiecte in temeiul articolelor 7, 8, 12, 13, 14 si 17 din Regulamentul (UE) 

nr. 525/2013; - activitatea de raportare a statelor membre in sensul Deciziei nr. 529/2013/UE; - termenele 

si etapele pentru desfasurarea revizuirilor complete si anuale ale inventarelor emisiilor de gaze cu efect de 

sera ale statelor membre in temeiul articolului 19 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013; - calendarele de 

cooperare si coordonare intre Comisie si statele membre pentru pregatirea raportului privind inventarul 

emisiilor de gaze cu efect de sera la nivelul Uniunii. 

 

Procedura de stabilire a unei cooperari stranse cu Banca Centrala Europeana (BCE) a intrat in vigoare 
 

In Jurnalul Oficial nr. L198 din 5 iulie 2014 a fost publicata Decizia Bancii Centrale Europene din 31 ianuarie 

2014 privind cooperarea strânsa cu autoritatile nationale competente din statele membre participante a 

caror moneda nu este euro (BCE/2014/5), (2014/434/UE).   

Decizia reglementeaza procedura de stabilire, suspendare si incetare a unei cooperari stranse intre Banca 

Centrala Europeana (BCE) si autoritatile nationale competente din statele membre participante a caror 

moneda nu este euro, in legatura cu atributiile prevazute de art. 4 si art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 

1024/2013, cu privire la toate institutiile de credit care au sediul in statul membru respectiv.  
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Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 212 din 7 iulie 2014 au fost publicate ultimele publicatii CJUE.  
 

 

Jurisprudenta europeana 
 

Jurisprudenta europeana 

 

� Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-83/13 Fonnship A/S v. Svenska Transportarbetarforbundet 

si altii 
 

O societate stabilita intr-un stat membru al SEE, care este proprietara unei nave ce arboreaza 

pavilionul unei tari terte, se poate baza pe libertatea de a presta servicii, in cazul in care aceasta 

furnizeaza servicii de transport maritim de la sau catre un stat membru al SEE. Compania trebuie sa 

poata fi clasificata ca furnizor de servicii iar persoanele pentru care serviciile sunt destinate trebuie 

sa fie stabilite in statele SEE, altele decat cel in care este stabilita compania. 

 

� Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-295/12 P Telefonica si Telefonica de Espana S:A:U v. Comisia  
 

Curtea respinge recursul formulat de catre Telefonica si Telefonica de Espana privind abuzul 

acesteia de pozitie dominanta pe piata spaniola de banda larga. Amenda de aproape 152 de 

milioane Euro impuse de Comisie si confirmata de Tribunal ramane neschimbata. 

 

� Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-138/13 Naime Dogan v. Bundesrepublik Deutschland 
 

Cerinta privind cunostintele elementare de germana pe care Germania o impune pentru eliberarea 

unei vize in vederea reintregirii familiei in privinta sotilor resortisantilor turci, avand resedinta 

legala pe teritoriul sau, este contrara dreptului Uniunii. Aceasta cerinta introdusa in anul 2007 nu 

este compatibila cu clauza de standstill din Acordul de asociere cu Turcia. 

 

� Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-391/13 P Grecia v. Comisia 
 

Curtea confirma retragerea a peste 250 de milioane de Euro Greciei ca urmare a unor carente 

recurente in domeniul ajutoarelor pentru uleiul de masline si pentru culturile arabile. Grecia nu a 

finalizat sistemul de informare geografica pentru culturile de maslini si sistemul de identificare 

pentru parcelele agricole. 

 

� Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-421/13 Apple Inc. v. Oficiul German pentru Brevete si Marci 
 

Reprezentarea amenajarii unui spatiu de vanzare precum cel al unui magazin de prezentare 

„Apple” poate, in anumite conditii, sa fie inregistrata ca marca. O asemenea reprezentare trebuie 

sa fie capabila sa distinga produsele sau serviciile unei intreprinderi de cele ale altor intreprinderi. 

 

� Hotararea Curtii de Justitie in cauzele conexate C-358/13, C-181/14 D. si G.  
 

Amestecurile de plante aromatice care conţin canabinoizi sintetici si care sunt consumate ca 

inlocuitori de marijuana nu sunt medicamente.   
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Comisia Europeana > organizeaza o procedura de selectie pentru urmatoarele posturi, in cadrul 

Comitetului unic de rezolutie: Presedintele comitetului - COM/2014/10359; Vicepresedinte (director al 

Fondului unic de rezolutie si al serviciilor institutionale) - COM/2014/10360; Membru al comitetului 

(directorul pentru coordonarea strategica si politica) - COM/2014/10361; Membru al comitetului (director 

pentru planificare si decizii in materie de rezolutie) - COM/2014/10362. Anunturile au fost publicate in JO C 

217 A din 10 iulie 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 o persoana doreste sa-si depuna candidatura pentru oricare dintre functiile din cadrul 

Comitetului unic de rezolutie (presedinte, vicepresedinte sau membru al comitetului), aceasta va trebui sa 

depuna candidaturi separate pentru fiecare post vacant in parte. Pentru ca inscrierea sa fie valabila, este 

necesar sa fie incarcat un CV in format Word sau PDF si sa fie introdusa online o scrisoare de intentie (de 

maximum 8  000 de caractere) in limba engleza, franceza sau germana. 

 

Termen-limita (inclusiv validarea): 3 septembrie 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, puteti trimite un e-mail, la 

adresa: HR-A2-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu  

 

Directia Generala D (DGD) Justitie si Afaceri Interne, Directia 2 Justitie > organizeaza  procedura de 

selectie pentru postul de manager CONS/AD/104. Anuntul a fost publicat in JO C 219 A din 11 iulie 2014.   

 

Inscriere: Candidatura trebuie trimisa prin e-mail, la adresa: 

service.recrutement.consad104@consilium.europa.eu 

Termen-limita: 3 septembrie 2014. 

Dosarul de candidatura: Pentru a fi eligibila, candidatura trebuie sa cuprinda urmatoarele:  

- formularul de candidatura (anexa III la anuntul de post vacant) corect completat, datat si semnat;  

- o scrisoare de intentie insotita de un curriculum vitae detaliat, in engleza sau in franceza, de preferinta in 

format Europass (http://europass.cedefop.europa.eu);  

- fotocopii ale diplomelor care atesta studiile si fotocopii ale documentelor si atestatelor referitoare la 

experienta profesionala; 

- o lista a tuturor anexelor, respectiv a tuturor documentelor justificative anexate cererii, denumite (in 

engleza sau franceza) si numerotate in ordine (anexa 1, anexa 2 etc.).  

Originalele documentelor mentionate mai sus vor fi cerute numai candidatilor preselectati. 

Informatii suplimentare: Procedurile referitoare la cererile de reexaminare, contestatiile si sesizarea 

Ombudsmanului Uniunii Europene se regasesc in anexa I la anuntul de post vacant publicat. 

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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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 
 

 
Implementarea Regulamentului Dublin III 
 

Ministerului Afacerilor Interne publicat pe data de 11 iulie un proiect de 

Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul 

in Romania. 

Conform expunerii de motive, Regulamentul Dublin II este considerat „piatra de temelie” a 

Sistemului European Comun de Azil (SECA). Acest instrument juridic a imbunatatit in mod 

considerabil sistemul instituit prin Conventia de la Dublin, adaugand mai multe elemente 

inovatoare sistemului bazat pe principiile generale stabilite prin Conventia de la Dublin.  

 

Regulamentul Dublin III reformeaza, in fapt si in drept, Regulamentul Dublin II, prevederile 

acestuia fiind direct aplicabile incepand cu 1.01.2014, cu exceptia celei privind solutia adoptata la 

nivel national pentru suspendarea punerii in executare a masurii transferului pana la pronuntarea 

instantei competente asupra plangerii sau pana la expirarea unui termen stabilit.  

 

Pentru crearea cadrului legal necesar aplicarii actului european este necesara operarea unor 

modificari si completari ale cadrului normativ national din domeniul azilul. 

 

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

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

Normele europene privind protectia mediului prin intermediul 

dreptului penal in curs de implementare 

Ministerul Justitiei publicat pe data de 8 iulie un proiect de lege pentru 

transpunerea unor acte normative europene. 

Conform expunerii de motive, CE a transmis Romaniei o solicitare de informatii cu privire la 

transpunerea Directivei 2008/99/CE privind protectia mediului prin intermediul dreptului penal. 

Aceasta solicitare reprezinta o scrisoare administrativa (administrative letter) premergatoare unei 

actiuni in constatarea neindeplinirii obligatiilor de stat membru (actiune de infringement). 

 

Schimbari preconizate: 

� transpunerea completa a Directivei 2011/93/UE privind combaterea abuzului sexual asupra 

copiilor, a exploatarii sexuale a copiilor si a pornografiei infantile si de inlocuire a Deciziei-cadru 

2004/68/JAI; 

� transpunerea Directivei 2008/99/CE privind protectia mediului prin intermediul dreptului penal 

impune statelor membre stabilirea anumitor standarde pentru sanctionarea faptelor de 

degradare a mediului, cu termen de transpunere 26 decembrie 2010, precum si a Directivei 

2009/123/CE de modificare a Directivei 2005/35/CE privind poluarea cauzata de nave si 

introducerea unor sanctiuni in caz de incalcare, cu termen de transpunere 16 noiembrie 2010. 

 

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

asteptate pe adresa de e-mail: dean@just.ro, in 10 zile de la publicare. 
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Decrete si cereri de reexaminare semnate 
 

• promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 1/2014 privind unele masuri in domeniul 

managementului situatiilor de urgenta, precum si pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 

21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta; 

• promulgarea Legii privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice; 

• promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de asociere intre Uniunea Europeana si 

Comunitatea Europeana a Energiei Atomice si statele membre ale acestora, pe de o parte, si 

Republica Moldova, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014; 

• promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de asociere intre Uniunea Europeana si 

Comunitatea Europeana a Energiei Atomice si statele membre ale acestora, pe de o parte, si 

Ucraina, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 21 martie 2014 si 27 iunie 2014; 

• promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de asociere intre Uniunea Europeana si 

Comunitatea Europeana a Energiei Atomice si statele membre ale acestora, pe de o parte, si 

Georgia, pe de alta parte; 

• promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 11/2013 pentru modificarea si completarea O.G. 

nr. 27/2011 privind transporturile rutiere; 

• promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 110/2011 pentru modificarea si completarea 

unor acte normative in domeniile sanatatii si protectiei sociale; 

• promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 15/2014 pentru completarea art. 52 din Legea 

nr. 500/2002 privind finantele publice; 

• promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 10/2014 privind unele masuri temporare in 

vederea consolidarii cadrului normativ necesar aplicarii unor dispozitii din Legea nr. 9/1998 privind 

acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului 

bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria semnat la Craiova la 7 septembrie 

1940, precum si din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii 

cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora sechestrate, retinute sau ramase in 

Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de 

Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate semnat la Paris la 10 februarie 1947; 

• promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 35/2012 pentru modificarea si completarea unor 

acte normative in domeniul sanitar; 

• promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 109/2013 pentru completarea O.U.G. nr. 

194/2002 privind regimul strainilor in Romania; 

• promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor si 

indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Nationala de 

Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze 

Naturale „Transgaz” - S.A. Medias si pentru modificarea unor acte normative. 

 

Cereri de reexaminare 

Presedintele Romaniei a semnat pe 10 iulie cererea de reexaminare asupra Legii privind aprobarea 

O.U.G. nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen in care sa se finalizeze situatia prevazuta 

la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, 

in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist 

in Romania, precum si pentru prorogarea unor termene. 

Decrete 

• promulgarea Legii privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile 

funerare; 

• promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 

audiovizualului nr. 504/2002; 
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Noul Cod penal 

    Noul Cod de procedura penala 

 

 

Va dorim lectura placuta! 

 
 

Coordonator Noul Cod penal: Mihai Adrian Hotca 

Coordonator Noul Cod de procedura penala: Petre Buneci 

 

Editura C.H. Beck, 2014 

 

 

 
 

Instrumente foarte utile pentru cei interesati de cunoasterea continutului 

si a elementelor de noutate, avand rolul de a explica noile prevederi din 

perspectiva practicienilor: avocaţi, judecători şi procurori. 

Noul Cod penal. Note. Corelatii. Explicatii 

Cartea se adreseaza atat practicienilor, cat si 

teoreticienilor dreptului penal, constituind 

un suport pentru intelegerea si aplicarea 

noilor norme si institutii ale dreptului penal. 

 

 

Noul Cod de procedura penala. Note. 

Corelatii. Explicatii are rolul de a explica, 

dintr-o perspectiva pragmatica, noile 

prevederi procesuale, oferind, astfel, un 

sprijin real activitatii practicienilor. 

 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

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