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In Monitorul Oficial nr. 521 din 14 iulie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 

635/2014 al ministrului Fondurilor Europene pentru aprobarea schemei 

transparente de ajutor de minimis, denumita „Schema transparenta de 

ajutor de minimis sub forma de imprumuturi cu subventie partiala de 

dobanda”, aferenta domeniului major de interventie 1.2 „Accesul IMM 

la finantare” — initiativa JEREMIE in Romania. 

Principalele prevederi 

� Prezenta reglementare instituie o schema transparenta de ajutor de minimis sub forma 

de imprumuturi cu subventie partiala de dobanda, ca parte integranta a implementarii 

initiativei JEREMIE in Romania. 

� Furnizorul de ajutor de minimis este Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea 

de management a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitatii 

economice 2007—2013", denumit in continuare POS CCE. 

� Autoritatea care administreaza schema este Fondul European de Investitii. 

� Ajutoarele de minimis sub forma de imprumuturi cu subventie partiala de dobanda din 

cadrul prezentei scheme se acorda in conformitate 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 deminimis si cu Regulamentul privind 

procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul 

presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007. 

Accesul IMM la finantare - Un sistem de productie inovativ si ecoeficient 

In Monitorul Oficial nr. 524 din 14 iulie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 

637/2014 al ministrului Fondurilor Europene pentru aprobarea schemei 

transparente de ajutor de minimis, denumita „Schema transparenta de 

ajutor de minimis sub forma de garantii de portofoliu de credite“, 

aferenta domeniului major de interventie 1.2 „Accesul IMM la 

finantare“, axa prioritara 1 „Un sistem de productie inovativ si 

ecoeficient“, din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea 

competitivitatii economice“. 

Principalele prevederi 

� Prezenta reglementare instituie o schema transparenta de ajutor de minimis sub forma 

de garantii de portofoliu de credite, ca parte integranta a implementarii initiativei 

JEREMIE in Romania. 

� Furnizorul de ajutor de minimis este Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea 

de management a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitatii 

economice 2007–2013“. 

� Ajutoarele de minimis sub forma de garantii de portofoliu de credite din cadrul 

prezentei scheme se acorda in conformitate 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. 

Schema transparenta de ajutor de minimis sub forma de garantii 

de portofoliu de credite 
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In Monitorul Oficial nr. 524 din 14 iulie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 

732/2014 al ministrului Economiei, Departamentul pentru Intreprinderi 

Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism privind modificarea 

Procedurii de implementare a Programului romano-elvetian pentru 

intreprinderi mici si mijlocii (PREIMM) in cadrul Ariei de concentrare 5: 

„Imbunatatirea mediului de afaceri si a accesului la finantare a IMM-

urilor“, aprobata prin Ordinul nr. 440/2014. 

Principalele prevederi 

� Banca se va asigura ca Beneficiarul finantarii va da o declaratie, in conformitate cu 

prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, privind ajutoarele de stat si ajutoarele 

de minimis de care a beneficiat pe parcursul precedentilor 2 ani fiscali si al anului in 

curs, astfel incat sa corespunda si cu prevederile cap. IV privind conditiile de eligibilitate 

ale Beneficiarului. 

Procedura de implementare a Programului romano-elvetian pentru IMM 

a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 528 din 16 iulie 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 917/2014 al ministrului Finantelor Publice privind modificarea si 

completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea 

adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), 

art. 143 alin. (2) si art. 1441din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul 

ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006. 

Principalele prevederi 

� Conform art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, 

sunt scutite de taxa, in cazul navelor atribuite navigatiei in largul marii si care sunt 

utilizate pentru transportul de calatori/bunuri cu plata sau pentru activitati comerciale, 

industriale sau de pescuit, precum si in cazul navelor utilizate pentru salvare ori asistenta 

pe mare sau pentru pescuitul de coasta, urmatoarele operatiuni: 

• livrarea, modificarea, repararea, intretinerea, navlosirea, leasingul si inchirierea 

de nave, precum si livrarea, leasingul, inchirierea, repararea si intretinerea de 

echipamente incorporate sau utilizate pe nave, inclusiv echipamente de pescuit; 

• livrarea de carburanti si provizii destinate a fi utilizate pe nave, inclusiv pentru 

navele de razboi incadrate in Nomenclatura combinata (NC) cod 8906 10 00, care 

parasesc tara si se indreapta spre porturi straine unde vor fi ancorate, cu exceptia 

proviziilor in cazul navelor folosite pentru pescuitul de coasta; 

• prestarile de servicii, altele decat cele prevazute la pct. 1, efectuate pentru 

nevoile directe ale navelor si/sau pentru incarcatura acestora. 

� In sensul art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal, prin largul marii se intelege spatiul 

marin situat dincolo de limita exterioara a marii teritoriale, astfel cum este stabilita 

conform Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii, incheiata la Montego Bay 

(Jamaica) la 10 decembrie 1982, ratificata prin Legea nr. 110/1996. 

MFP a adus modificari Instructiunilor de aplicare a scutirii de  

taxa pe valoarea adaugata 
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In Monitorul Oficial nr. 529 din 16 iulie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 

1421/2014 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de 

Administrare Fiscala privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun. 

Intocmirea declaratiei vamale de tranzit 

� Declararea marfurilor in vederea acordarii regimului de tranzit comunitar/comun se 

face prin completarea de catre principalul obligat, in aplicatia NCTS/T1/T2 a NTD/NTSD, 

in conformitate cu prevederile art. 353alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu 

modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 2din apendicele III la Conventia 

privind regimul de tranzit comun. NTD/NTSD contine in mod obligatoriu LRN-ul atribuit 

de principalul obligat. 

� Dupa completare, NTD/NTSD se transmite prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2 catre 

biroul de plecare competent. Transmiterea NTD/NTSD catre biroul de plecare se face in 

conditiile prevazute la art. 199 si art. 222 alin. (1) si (2) din Regulamentul (CEE) nr. 

2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 21 alin. (2) si art. 25 

din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

� Dupa transmiterea NTD/NTSD principalul obligat prezinta la biroul de plecare 

documentele insotitoare ale transportului, marfurile si mijlocul de transport in 

conditiile prevazute de art. 219 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si 

completarile ulterioare, respectiv la art. 21 alin. (5) si (6) din apendicele I la Conventia 

privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare. 

MFP a aprobat Normele tehnice pentru aplicarea regimului de  

tranzit comunitar/comun 

In Monitorul Oficial nr. 535 din 18 iulie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 

1847/2014 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de 

Administrare Fiscala pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 78 

indice 1 din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea 

modelului si continutului unor formulare. 

Principalele prevederi 

� In evidenta contribuabililor declarati inactivi, potrivit prevederilor art. 78
1
 alin. (1) lit. a) 

din Codul de procedura fiscala, sunt inscrisi contribuabilii persoane juridice sau orice alte 

entitati fara personalitate juridica care nu isi indeplinesc, pe parcursul unui semestru 

calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege. 

� Procedura pentru intocmirea listei contribuabililor declarati inactivi se aplica 

semestrial, astfel: 

• incepand cu data de 25 iunie, pentru termenele de declarare 25 ianuarie-25 iunie 

(declaratii aferente lunilor decembrie an precedent-mai an curent) 

• incepand cu data de 25 decembrie, pentru termenele de declarare 25 iulie-25 

decembrie (declaratii aferente lunilor iunie - noiembrie). 

MFP a aprobat Procedura privind declararea contribuabililor inactivi 
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In Monitorul Oficial nr. 537 din 18 iulie 2014 a fost publicata H.G. nr. 

579/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice si a procedurilor 

privind constituirea, utilizarea si eliberarea garantiei de asigurare a 

bunei functionari a infrastructurii de imbunatatiri funciare pentru care 

s-a aprobat constituirea dreptului de folosinta in favoarea organizatiilor 

de imbunatatiri funciare si a federatiilor de organizatii de imbunatatiri 

funciare. 

Principalele prevederi 

� Prezentele norme metodologice si proceduri privind constituirea, utilizarea si eliberarea 

garantiei de asigurare a bunei functionari a infrastructurii de imbunatatiri funciare 

pentru care s-a aprobat constituirea dreptului de folosinta in favoarea organizatiilor de 

imbunatatiri funciare si a federatiilor de organizatii de imbunatatiri funciare, denumite in 

continuare norme, stabilesc dispozitiile care reglementeaza garantia ce trebuie 

constituita in temeiul art. 292 din Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004. 

� Prezentele norme se aplica in cazurile in care s-a aprobat: 

• constituirea dreptului de folosinta gratuita a infrastructurii apartinand 

domeniului public al statului, aflata in administrarea Agentiei, in favoarea 

organizatiilor de imbunatatiri funciare; 

• constituirea dreptului de folosinta gratuita a infrastructurii, apartinand 

domeniului public si privat al statului, aflata in administrarea Agentiei, in favoarea 

federatiilor de organizatii de imbunatatiri funciare; 

• transmiterea dreptului de folosinta gratuita prin comodat asupra infrastructurii, 

apartinand domeniului privat al statului, aflata in administrarea Agentiei, la 

organizatiile de imbunatatiri funciare. 

� Garantia se constituie pentru o perioada de cel putin 5 ani, de sau in numele 

utilizatorului responsabil de plata sumei, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 

� O garantie poate fi constituita prin: 

• virament bancar in contul Agentiei; 

• bilet la ordin in favoarea Agentiei, cu scadenta la vedere, de valoare egala cu 

valoarea garantiei, in conditiile legii; 

• scrisoare de garantie bancara in favoarea Agentiei. 

Eliberarea garantiei de asigurare a bunei functionari a infrastructurii 

de imbunatatiri funciare 

In Monitorul Oficial nr. 536 din 18 iulie 2014 a fost publicata Circulara 

nr. 23/2014 a Bancii Nationale a Romaniei privind ratele dobanzilor 

platite la rezervele minime obligatorii constituite in lei si in euro 

incepand cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2014. 

Principalele prevederi 

� Incepand cu perioada de aplicare 24 iunie – 23 iulie 2014 rata dobanzii platita la 

rezervele minime obligatorii constituite in lei este de 0,41% pe an, iar rata dobanzii 

platita la rezervele minime obligatorii constituite in euro este de 0,34% pe an. 

Ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii  

constituite in lei 
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In Monitorul Oficial nr. 521 din 14 iulie 2014 a fost publicata Norma 

nr. 16/2014 a Autoritatii de Supraveghere Financiara pentru modifi-

carea si completarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea si evidenta 

participantilor la fondurile de pensii facultative. 

Principalele prevederi 

� Administratorii instruiesc agentii de marketing persoane juridice si persoane fizice in 

legatura cu transmiterea catre ei, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data 

semnarii acestora, a actelor individuale de aderare semnate de persoanele eligibile. 

� Administratorii au obligatia de a inregistra actele individuale de aderare in Registrul 

participantilor numai dupa verificarea informatiilor inscrise in actele individuale de 

aderare cu datele inscrise in copia actului de identitate, precum si dupa verificarea 

corectitudinii intocmirii actului individual de aderare. 

� Administratorii au obligatia de a inregistra persoanele eligibile cu elementele de 

identificare si de contact in Registrul participantilor, in termen de maximum 10 zile 

lucratoare de la data semnarii actului individual de aderare, cu conditia respectarii 

prevederilor anterioare. 

� Administratorii au obligatia de a scana toate actele individuale de aderare si toate 

actele de identitate ale persoanelor care au fost inregistrate in Registrul participantilor si 

de a le arhiva in format electronic. 

Aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii facultative 

In Monitorul Oficial nr. 521 din 14 iulie 2014 a fost publicata Norma 

nr. 17/2014 a Autoritatii de Supraveghere Financiara pentru modifi-

carea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii 

facultative. 

Principalele prevederi 

� In situatia in care angajatorul nu isi indeplineste obligatia de plata a contributiei 

stabilite prin actul individual de aderare pentru o perioada mai mare de 3 luni 

consecutive de la scadenta obligatiei si nu a instiintat in scris administratorul, acesta din 

urma poate sa considere suspendata plata contributiei, fara ca activul personal al 

participantului pentru care se plateste si calitatea de participant sa fie afectate. 

� In notificarea catre participant cu privire la suspendarea platii contributiei, 

administratorul trebuie sa mentioneze faptul ca plata contributiei este suspendata ca 

urmare a neindeplinirii obligatiei de plata a acesteia, iar reluarea platii se poate efectua 

oricand. 

� Administratorii de fonduri de pensii facultative au obligatia ca, in termen de 6 luni de la 

data intrarii in vigoare a prezentei norme, sa solicite Autoritatii avizarea modificarii 

prospectelor, in conformitate cu prevederile Normei nr. 16/2010 privind prospectul 

schemei de pensii facultative, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private nr. 27/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel 

cum a fost modificata prin prezenta norma. 

Prospectul schemei de pensii facultative 
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In Monitorul Oficial nr. 522 din 14 iulie 2014 a fost publicata Decizia nr. 

73/2014 a Oficiului Roman pentru drepturile de autor privind avizarea si 

functionarea organismelor de gestiune colectiva. 

Principalele prevederi 

� Organismele de gestiune colectiva pot fi create in mod separat pentru gestionarea de 

categorii distincte de drepturi, corespunzand unor domenii diferite de creatie, precum si 

pentru gestionarea de drepturi apartinand unor categorii distincte de titulari. 

� Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii, Decizia directorului general al 

Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 237/2011 privind avizarea si 

functionarea organismelor de gestiune colectiva, publicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 595 din 23 august 2011, se abroga. 

Avizarea si functionarea organismelor de gestiune colectiva 

In Monitorul Oficial nr. 523 din 14 iulie 2014 a fost publicata Legea nr. 

108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe 

drumurile publice. 

Principalele prevederi 

� Produsele agricole vegetale obtinute dupa recoltare, provenite din exploatatiile 

agricole, se transporta de la punctele de recoltare la spatiile de depozitare proprii ale 

exploatatiilor agricole in cauza cu avizul de insotire a marfii, fara ca vehiculele folosite 

in acest scop sa detina tichet de cantar. 

� Produsele agricole vegetale obtinute dupa recoltare de pe teritoriul exploatatiilor 

agricole se transporta direct de la punctele de recoltare la bazele de 

receptie/depozitare ale unitatilor de procesare, fara tichetul de cantar, cu conditia 

insotirii vehiculului cu o copie a contractului incheiat intre producatorul agricol si 

procesatorul in cauza si cu avizul de insotire a marfii. 

� Produsele agricole vegetale obtinute dupa recoltare pe teritoriul exploatatiilor agricole 

se transporta de la punctele de recoltare la alte spatii de depozitare decat cele proprii 

exploatatiei agricole sau la alte puncte de descarcare autorizate in vederea depozitarii 

sau comercializarii, in limita unei distante de maximum 70 km de la locul de incarcare, 

cu avizul de insotire a marfii, fara ca vehiculele sa detina tichetul de cantar. 

� Transportul produselor agricole vegetale obtinute dupa recoltare pe teritoriul 

exploatatiilor agricole, de la punctele de recoltare la alte spatii de depozitare decat cele 

proprii exploatatiei agricole sau la alte puncte de descarcare autorizate in vederea 

depozitarii sau comercializarii, pe distante mai mari de 70 km de la locul de incarcare, va 

fi insotit de documentele legale specifice transportului, de avizul de insotire a marfii si de 

tichetul de cantar. 

Transportul rutier de produse agricole pe drumurile publice 
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In Monitorul Oficial nr. 523 din 14 iulie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 

1052/2014 al ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice privind 

aprobarea Metodologiei de atribuire in administrare si custodie a ariilor 

naturale protejate. 

Principalele prevederi 

� Prezenta metodologie stabileste modul de organizare si desfasurare a procedurii de 

atribuire in administrare si custodie a ariilor naturale protejate, astfel cum sunt 

prevazute la art. 5 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu 

modificari si completari prin Legea nr. 49/2011,cu modificarile si completarile ulterioare. 

� In sensul prevederilor prezentei metodologii, prin autoritate responsabila se intelege 

autoritatea publica centrala pentru protectia mediului in cazul ariilor naturale protejate 

care necesita structuri de administrare proprii sau Agentia Nationala pentru Protectia 

Mediului pentru ariile naturale care se atribuie in custodie. 

� In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, administratorii si 

custozii desemnati anterior sunt obligati sa prezinte autoritatii responsabile un raport 

care trebuie sa cuprinda descrierea activitatii desfasurate si modul de indeplinire a 

obligatiilor contractuale, inclusiv obligatiile asumate in dosarul de atribuire in 

administrare sau custodie. 

� Persoanele care au calitatea de observator in cadrul comisiilor de evaluare/contestatii 

a dosarelor de candidatura pentru atribuirea in administrare/custodie pot emite 

puncte de vedere cu privire la modul de desfasurare a activitatii comisiilor, pe care le 

transmit acestora, precum si rapoarte care vor fi aduse la cunostinta conducatorului 

autoritatii responsabile. 

Atribuirea in administrare a ariilor naturale protejate 

In Monitorul Oficial nr. 522 din 14 iulie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 557/2014 privind aprobarea Planului de actiune pe anul 2014 pentru 

implementarea Strategiei nationale privind imigratia pentru perioada 

2011-2014. 

Principalele prevederi 

� Se aproba Planul de actiune pe anul 2014 pentru implementarea Strategiei nationale 

privind imigratia pentru perioada 2011-2014, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 

498/2011, denumit in continuare Plan de actiune, prevazut in anexa care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

� Fondurile necesare indeplinirii obiectivelor prevazute in Planul de actiune se stabilesc 

de catre fiecare institutie publica cu atributii in realizarea obiectivelor, in bugetele 

proprii, in raport cu prioritatile, resursele disponibile si etapele de realizare a acestora, 

cu incadrarea in bugetul aprobat pe anul 2014. 

Guvernul a aprobat Planul de actiune pe anul 2014 pentru 

implementarea Strategiei nationale privind imigratia 
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In Monitorul Oficial nr. 523 din 14 iulie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 

1147/2014 al ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice 

privind aprobarea cifrei anuale de scolarizare si a cuantumului taxei de 

participare la Programul de formare specializata pentru ocuparea unei 

functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici 

pentru anul 2014. 

Principalele prevederi 

� Se aproba un numar de 100 de locuri, reprezentand cifra anuala de scolarizare pentru 

anul 2014 in cadrul Programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii 

publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici, denumit in continuare 

Program. 

� Pentru anul 2014 taxa de participare la Program este: 

• taxa de inscriere la concurs – 100 lei; 

• taxa de scolarizare – 2.000 lei. 

Programul de formare specializata pentru ocuparea unei functii 

corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici 

In Monitorul Oficial nr. 525 din 15 iulie 2014 a fost publicata H.G. nr. 

581/2014 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 90/2010 privind 

organizarea si functionarea Ministerului Culturii. 

Principalele prevederi 

� Numarul maxim de posturi este de 139, exclusiv demnitarii si posturile aferente 

cabinetului ministrului. Incepand cu 1 ianuarie 2015, numarul maxim de posturi este de 

143, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.“ 

� In indeplinirea atributiilor sale, ministrul culturii este ajutat de 3 secretari de stat, un 

subsecretar de stat, un secretar general si un secretar general adjunct. 

� Regulamentul de organizare si functionare a Ministerului Culturii se modifica prin ordin 

al ministrului culturii, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei 

hotarari. 

� Incadrarea personalului in numarul maxim de posturi aprobat si in noua structura 

organizatorica prevazuta in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 90/2010 privind 

organizarea si functionarea Ministerului Culturii, cu modificarile si completarile 

ulterioare, se aproba prin ordin al ministrului culturii, in termenele si cu respectarea 

conditiilor prevazute de legislatia in vigoare pentru fiecare categorie de personal. 

Organizarea si functionarea Ministerului Culturii a suferit modificari 



 

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

  

10 

 

 

In Monitorul Oficial nr. 526 din 15 iulie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 

108/2014 al ministrului Afacerilor Interne privind masurile de sprijin 

acordate personalului militar incadrat intr-un grad de invaliditate sau 

clasat apt limitat pentru serviciul militar si familiilor acestora, precum si 

familiilor personalului militar decedat. 

Principalele prevederi 

� Masurile de sprijin prevazute de prezentul ordin se acorda la cerere. 

� Mentinerea in activitate in functii militare a personalului militar ranit compatibil (gr. III) 

sau numirea in functii militare ori incadrarea in functii civile a fostului personal militar 

ranit se face prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea sefului direct. 

� Mentinerea in activitate in functii militare a personalului militar ranit compatibil (AL) se 

face prin ordin potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane. 

� Actele subsecvente ordinului de mentinere in activitate se emit potrivit competentelor 

de gestiune a resurselor umane. 

� Postul vacant se identifica de catre structura de resurse umane ce deserveste unitatea 

MAI interesata, denumita in continuare structura de resurse umane interesata, care 

desfasoara, succesiv, in functie de optiunile exprimate in cerere, urmatoarele activitati: 

• verificarea existentei unui post vacant in unitatea MAI interesata; 

• initierea demersurilor de aprobare a suplimentarii statului de organizare al 

unitatii MAI interesate, pentru crearea unui post vacant; 

• consultarea altor unitati ale MAI – la nivelul inspectoratului general/similar sau, 

dupa caz, al Directiei generale management resurse umane, pentru verificarea 

existentei unui post vacant. 

Masuri de sprijin acordate personalului militar incadrat  

intr-un grad de invaliditate 

In Monitorul Oficial nr. 534 din 17 iulie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 

M78/2014 al ministrului Apararii Nationale pentru modificarea si 

completarea Instructiunilor de aplicare in Ministerul Apararii Nationale 

a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor 

profesionisti, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. 

M.39/2010. 

Principalele prevederi 

� Soldatii si gradatii profesionisti pot fi recrutati si selectionati, potrivit reglementarilor 

specifice in vigoare, in vederea participarii la concursul de admitere la programele de 

studii pentru formarea pe filiera directa a ofiterilor in activitate, organizate in 

institutiile militare de invatamant superior, precum si la programele de studii pentru 

formarea pe filiera directa a maistrilor militari in activitate, organizate in institutiile 

militare de invatamant postliceal. 

� Soldatii si gradatii profesionisti admisi la programele de studii se inmatriculeaza in 

calitate de studenti sau elevi in institutiile militare de invatamant dupa ce, anterior 

inceperii programelor de studii, au fost trecuti in rezerva in temeiul prevederilor art. 45 

alin. (1) lit. e) din statut. 

Statutul soldatilor si gradatilor profesionisti a suferit modificari 
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In Monitorul Oficial nr. 528 din 16 iulie 2014 a fost publicata Hotararea 

nr. 827/2014 a Plenului CSM pentru modificarea Regulamentului 

privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea 

judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de 

conducere, precum si numirea judecatorilor in functia de procuror si a 

procurorilor in functia de judecator, aprobat prin Hotararea Plenului 

CSM nr. 193/2006. 

Principalele prevederi 

� Judecatorii si procurorii care intentioneaza sa participe la un concurs pentru ocuparea 

unui post de expert national detasat sunt obligati sa solicite acordul sectiei 

corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la eventuala detasare la 

o institutie sau la un organism al Uniunii Europene, anterior participarii la procedurile de 

selectie. 

Regulamentul privind transferul si detasarea judecatorilor  

si procurorilor a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 528 din 16 iulie 2014 a fost publicata Hotararea 

nr. 828/2014 a Plenului CSM pentru modificarea si completarea 

Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si 

procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si 

procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea 

judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de 

judecator, aprobat prin Hotararea Plenului CSM nr. 193/2006. 

Principalele prevederi 

� Cererile de numire din functia de judecator in functia de procuror si din functia de 

procuror in functia de judecator se solutioneaza de doua ori pe an. 

� Plenul Consiliului Superior al Magistraturii stabileste, prin hotarare, lunile in care se 

organizeaza sesiunile de numire a judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in 

functia de judecator. 

� Cererea de numire a judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de 

judecator se formuleaza in scris si se depune la Consiliul Superior al Magistraturii cel mai 

tarziu in termen de 5 zile de la data publicarii pe pagina de internet a Consiliului a listei, 

din luna stabilita. 

� La solutionarea cererilor de numire din functia de judecator in functia de procuror si 

din functia de procuror in functia de judecator sunt avute in vedere posturile din lista 

prevazuta anterior, in masura in care acestea mai sunt vacante. 

Numirea judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor  

in functia de judecator 
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In Monitorul Oficial nr. 533 din 17 iulie 2014 a fost publicata Hotararea 

nr. 862/2014 a Plenului CSM pentru aprobarea Regulamentului privind 

evaluarea activitatii profesionale a personalului de specialitate juridica 

asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al 

Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii. 

Principalele prevederi 

� Pentru verificarea indeplinirii criteriilor de competenta profesionala si de performanta, 

personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul 

Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii, denumit in 

continuare personal asimilat, este supus unei evaluari privind eficienta, calitatea 

activitatii si integritatea, obligatia de formare profesionala continua si absolvirea unor 

cursuri de specializare. In cazul personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor 

si procurorilor numit in functii de conducere, evaluarea se face si asupra modului de 

indeplinire a atributiilor manageriale. 

� Prezentul regulament se aplica in mod corespunzator si personalului asimilat detasat la 

Consiliul Superior al Magistraturii si la Institutul National al Magistraturii. 

� Prezentul regulament nu se aplica judecatorilor si procurorilor detasati in cadrul 

Consiliului Superior al Magistraturii ori al Institutului National al Magistraturii pe 

posturi de personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor. 

� Evaluarea personalului asimilat din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al 

Institutului National al Magistraturii are ca obiectiv stabilirea nivelului de competenta 

profesionala, cresterea eficientei si calitatii activitatii profesionale, precum si 

imbunatatirea performantelor profesionale. 

Evaluarea activitatii profesionale a personalului de specialitate juridica 

asimilat judecatorilor si procurorilor 

In Monitorul Oficial nr. 527 din 16 iulie 2014 a fost publicata H.G. nr. 

580/2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al 

specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institu-

tiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2014-2015, 

precum si aprobarea titlurilor conferite absolventilor invatamantului 

universitar de licenta inmatriculati in anul I in anii universitari 2011-

2012, 2012-2013 si 2013-2014. 

Principalele prevederi 

� Institutii de invatamant superior monitorizate in anul universitar 2014-2015 de catre 

Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior si Ministerul Educatiei 

Nationale, in temeiul prevederilor art. 192 si ale art. 216 alin. (2) lit. c) din Legea 

educatiei nationale nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulteriore 

• UNIVERSITATEA "BIOTERRA" DIN BUCURESTI 

• UNIVERSITATEA ROMANA DE STINTE SI ARTE "GHEORGHE CRISTEA" DIN 

BUCURESTI 

• UNIVERSITATEA "APOLLONIA" DIN IASI 

Care sunt institutiile de invatamant superior monitorizate  

in anul universitar 2014-2015 
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In Monitorul Oficial nr. 529 din 16 iulie 2014 a fost publicata Hotararea 

nr. 48/2014 a Camerei Auditorilor Financiari din Romania pentru 

adoptarea Normelor obligatorii din cadrul international de practici 

profesionale (IPPF), emise de Institutul Global al Auditorilor Interni (IIA 

Global), editia 2013. 

Principalele prevederi 

� Normele obligatorii din Cadrul international de practici profesionale se aplica in 

totalitate pentru misiunile de asigurare sau de consiliere pentru functiile de audit intern 

externalizate, exercitate in entitati din sectorul privat, conduse de auditori financiari, 

membri activi ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR). 

� Normele obligatorii din Cadrul international de practici profesionale (IPPF) se publica 

pe site-ul CAFR, la sectiunea dedicata membrilor. 

� La sectiunea dedicata membrilor se va preciza adresa site-ului IIA Global, cu 

instructiunile obligatorii de utilizare. 

� In termen de 6 luni de la data adoptarii Normelor obligatorii din Cadrul international 

de practici profesionale, CAFR va emite un ghid de implementare a Standardelor 

internationale de audit intern. 

� In vederea asigurarii alinierii ghidului la cele mai bune practici internationale, asa cum 

sunt definite prin Cadrul international de practici profesionale, CAFR va colabora cu IIA 

Romania, in baza unui protocol care se va incheia in acest sens. 

CAFR a adoptat Normele obligatorii din cadrul international 

de practici profesionale 

In Monitorul Oficial nr. 530 din 16 iulie 2014 a fost publicata Legea nr. 

112/2014 pentru aprobarea O.U.G. nr. 10/2014 privind unele masuri 

temporare in vederea consolidarii cadrului normativ necesar aplicarii 

unor dispozitii dinLegea 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. 

Principalele prevederi 

� Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se suspenda, pana 

la data de 31 decembrie 2014, emiterea hotararilor prevazute la art. 7 alin. (1) 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. 

� Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se suspenda, pana 

la data de 31 decembrie 2014, plata despagubirilor stabilite prin hotararile comisiilor 

judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, prin 

ordinele emise de catre seful Cancelariei Primului-Ministru in temeiul Legii nr. 9/1998 si, 

respectiv, prin deciziile de plata emise de catre vicepresedintele ANRP care coordoneaza 

aplicarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006. 

Acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile 

trecute in proprietatea statului bulgar 
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In Monitorul Oficial nr. 525 din 15 iulie 2014 a fost publicata Decizia nr. 

14 din 16 iunie 2014 a ICCJ – Completul pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept in Materie Penala privind posibilitatea ca in 

interpretarea art. 6 alin. (1) din Codul penal, in ipoteza in care este 

vorba despre o hotarare de condamnare cu aplicarea art. 320
1
 din 

Codul de procedura penala anterior, sa se reduca pedeapsa la maximul 

special prevazut de lege pentru infractiunea savarsita, maxim ce se va 

reduce cu 1/3 ca urmare a judecarii cauzei prin aplicarea principiului 

recunoasterii vinovatiei. 

Titularul si obiectul sesizarii 

� Prin Incheierea de sedinta din data de 22 aprilie 2014 pronuntata in Dosarul nr. 

4.257/281/2014, Tribunalul Prahova – Sectia penala, in temeiul art. 475 din Codul de 

procedura penala, a sesizat Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia penala in vederea 

pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea in principiu a problemei de 

drept, respectiv daca in interpretarea art. 6 alin. (1) din Codul penal, in ipoteza in care 

este vorba despre o hotarare de condamnare cu aplicarea art. 320
1
din Codul de 

procedura penala anterior, se reduce pedeapsa la maximul special prevazut de lege 

pentru infractiunea savarsita, maxim ce se va reduce cu 1/3 ca urmare a judecarii cauzei 

prin aplicarea principiului recunoasterii vinovatiei. 

Opinia specialistilor consultati 

� Specialistii Facultatii de Drept din cadrul Universitatii din Craiova au apreciat ca 

problema de drept trebuie dezlegata in sensul ca, in aplicarea art. 6 alin. (1) din Codul 

penal, daca prin hotararea de condamnare instanta a stabilit anterior pedeapsa cu 

aplicarea art. 320
1
din Codul de procedura penala anterior, reducerea pedepsei se face 

pana la maximul special prevazut de legea noua, redus cu 1/3. 

� Specialistii Facultatii de Drept si Stiinte Administrative din cadrul Universitatii de Vest 

din Timisoara au apreciat ca problema de drept trebuie dezlegata in sensul ca efectele 

prevederilor art. 320
1
din Codul de procedura penala anterior, stabilite cu autoritate de 

lucru judecat prin hotararea de condamnare, se vor reflecta si asupra limitelor de 

pedeapsa, astfel cum au fost reduse prin noul Cod penal, intrucat nu exista nicio 

dispozitie legala care sa interzica aplicarea succesiva sau concomitenta a doua legi mai 

favorabile distincte. 

� ICCJ a decis admiterea sesizarii formulate de Tribunalul Prahova – Sectia penala prin 

incheierea din data de 22 aprilie 2014 pronuntata in Dosarul nr. 4.257/281/2014, in 

vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea in principiu a problemei 

de drept, respectiv daca in interpretarea art. 6 alin. (1) din Codul penal in ipoteza in care 

este vorba despre o hotarare de condamnare cu aplicarea art. 320
1
din Codul de 

procedura penalaanterior se reduce pedeapsa la maximul special prevazut de lege 

pentru infractiunea savarsita, maxim ce se va reduce cu 1/3 ca urmare a judecarii cauzei 

prin aplicarea principiului recunoasterii vinovatiei. 

� Stabileste ca in aplicarea legii penale mai favorabile, dupa judecarea definitiva a 

cauzei, potrivit art. 6 alin. (1) din Codul penal, atunci cand se compara pedeapsa 

aplicata cu maximul special prevazut de legea noua, nu se va lua in considerare cauza 

speciala de reducere a pedepsei prevazuta de art. 320
1
 alin. 7 din Codul de procedura 

penala anterior, retinuta condamnatului si valorificata in pedeapsa concreta. 

ICCJ - Aplicarea art. 6 alin. (1) NCP in conditiile condamnarii cu aplicarea 

art. 3201 din Codul de procedura penala anterior 
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In Monitorul Oficial nr. 521 din 14 iulie 2014 a fost publicata Decizia 

nr. 297 din 22 mai 2014 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia 

de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 

51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat. 

Principalele prevederi 

� Prin Sentinta civila nr. 2.852 din 30 septembrie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 

3.460/2/2013, Curtea de Apel Bucuresti — Sectia a VIII-a contencios administrativ si 

fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a 

dispozitiilor art. 25 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de 

avocat, exceptie ridicata de Asztalos Csaba Ferencs cu ocazia solutionarii unei contestatii 

impotriva deciziilor emise de Uniunea Nationala a Barourilor din Romania. 

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile 

art. 17 alin. (1) si (2) din Legea nr. 51/1995 se refera la primirea in profesia de avocat, 

nefacand distinctie intre avocatii cu drept de exercitare a profesiei si cei incompatibili. 

Astfel, primirea in profesia de avocat desemneaza dreptul de a valorifica examenul sau 

interviul pe care candidatul il sustine.  

� Nu exista nicio distinctie relevanta intre persoanele care au promovat examenul de 

primire in profesia de avocat si sunt in situatia de incompatibilitate, respectiv 

persoanele inscrise pe tabloul avocatilor suspendati, incompatibili. Ambele categorii 

sunt in situatia de incompatibilitate, ambele categorii au avut ca si conditie de primire in 

profesia de avocat examenul (interviul pana la modificarea legii). Nu exista nicio o 

justificare obiectiva care sa urmareasca un scop legitim pentru impunerea acestei 

interdictii, textul criticat fiind, astfel, discriminatoriu. 

� Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate ridicata de 

Asztalos Csaba Ferencs in Dosarul nr. 3.460/2/2013 al Curtii de Apel Bucuresti — Sectia a 

VIII-a contencios administrativ si fiscal si a constatat ca sintagma „care trebuie rezolvata 

in termenul de doua luni de la emiterea deciziei’’ prevazuta in art. 25 alin. (2) din Legea 

nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat este 

neconstitutionala. 

� In cadrul opiniei separate a judecatorului prof. univ. dr. Mircea Stefan Minea se arata: 

� Nu impartasim solutia adoptata prin decizia de mai sus. Apreciem ca exceptia de 

neconstitutionalitate trebuia respinsa, ca neintemeiata. 

� Chestiunea incompatibilitatii avocatilor este rezolvata suficient de clar prin Legea nr. 

51/1995, republicata, cu modificarile ulterioare. Chiar daca textul art. 25 criticat nu este 

foarte riguros, din ansamblul reglementarii rezulta ca exista doua categorii de situatii 

distincte in care se pune problema incompatibilitatii si carora li se adreseaza prevederile 

normative care formeaza obiectul exceptiei de neconstitutionalitate. 

� Prima situatie priveste cazul avocatului aflat in exercitiul profesiei care — devenind 

incompatibil in conditiile legii — poate solicita inscrierea pe tabloul avocatilor 

incompatibili. Unui asemenea caz i se aplica dispozitiile art. 25 alin. (1) din Legea nr. 

51/19954. 

� Cea de-a doua situatie se refera la persoana care — detinand, in momentul intrarii in 

profesie, o functie incompatibila cu avocatura — dobandeste calitatea de avocat. 

Acestui din urma caz ii sunt aplicabile dispozitiile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 51/19957. 

CC a admis cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate privind 

Legea pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat 
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In Monitorul Oficial nr. 523 din 14 iulie 2014 a fost publicata Decizia nr. 

436 din 8 iulie 2014 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de 

neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. (3) din Legea nr. 

303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. 

Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 11 octombrie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 1.172/1/2013, ICCJ – 

Sectia de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia 

de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind 

statutul judecatorilor si procurorilor, exceptie ridicata de Silvia Tarna intr-o cauza avand 

ca obiect solutionarea unui recurs formulat impotriva hotararii Plenului Consiliului 

Superior al Magistraturii. 

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, se sustine ca prevederile legale 

mentionate sunt neconstitutionale, deoarece, in vederea participarii la concursul de 

promovare in functia de judecator la ICCJ, se instituie pentru magistratul care si-a depus 

candidatura conditia sa nu fi fost niciodata sanctionat disciplinar. O astfel de conditie nu-

si gaseste nicio justificare obiectiva si rezonabila care sa impuna un tratament 

discriminatoriu fata de alti magistrati care participa la promovarea pe functii de executie 

ori de conducere la tribunale sau curti de apel ori, dupa caz, la parchetele de pe langa 

acestea. De exemplu, potrivit art. 44 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, pot participa la 

concursul de promovare la instante sau parchete imediat superioare judecatorii si 

procurorii care nu au fost sanctionati disciplinar in ultimii 3 ani. Tot astfel, potrivit art. 48 

alin. (2) din aceeasi lege, pot participa la concursul pentru numirea in functiile de 

conducere din cadrul judecatoriilor, tribunalelor, curtilor de apel si parchetelor 

corespunzatoare judecatorii care, intre alte conditii, nu au fost sanctionati disciplinar in 

ultimii 3 ani. Cu toate acestea, incalcand principiul nediscriminarii si egalitatii in fata legii, 

pentru promovarea in functia de judecator la instanta suprema legiuitorul a prevazut in 

aceeasi lege conditia ca magistratul in cauza sa nu fi fost niciodata sanctionat disciplinar. 

O asemenea cerinta diferita de promovare a judecatorilor si procurorilor constituie, in 

opinia autorului, o incalcare a dispozitiilor art. 16 din Constitutie. 

� ICCJ – Sectia de contencios administrativ si fiscal opineaza ca exceptia de 

neconstitutionalitate este neintemeiata, deoarece dispozitiile criticate instituie reguli 

pentru accederea in functia de judecator la ICCJ, in considerarea specificului concursului 

de promovare la cea mai inalta instanta din sistemul judiciar, toti candidatii fiind supusi 

aceluiasi tratament juridic. 

� Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost 

comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului 

Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de 

neconstitutionalitate ridicate. 

� Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a 

dispozitiilor art. 52 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si 

procurorilor ridicata de Silvia Tarna in Dosarul nr. 1.172/1/2013 al ICCJ – Sectia de 

contencios administrativ si fiscal si a constatat ca sintagma „nu au fost niciodata 

sanctionati disciplinar“ este constitutionala in masura in care dispune numai cu privire 

la abaterile disciplinare savarsite dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 303/2004. 

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a Legii 

privind statutul judecatorilor si procurorilor 
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In Monitorul Oficial nr. 526 din 15 iulie 2014 a fost publicata Decizia nr. 

411 din 3 iulie 2014 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de 

neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 82alin. (3) teza finala din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri 

economico-financiare la nivelul unor operatori economici. 

Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 3 februarie 2014, pronuntata in Dosarul nr. 29.487/299/2013, 

Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de 

neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 82alin. (3) teza finala din O.U.G. nr. 79/2008 

privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici.  

� Exceptia a fost ridicata de petentul Constantin Silviu Dinischiotu in cadrul solutionarii 

cauzei civile avand ca obiect anularea procesului-verbal de constatare si sanctionare a 

contraventiei, prin care a fost sanctionat cu amenda contraventionala, motivat de faptul 

ca „in cursul exercitiului financiar al anului 2012 a fost depasit in structura nivelul de 

cheltuieli aprobat prin bugetul de venituri si cheltuieli in conformitate cu H.G. nr. 

814/2012“, hotarare prin care s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 

2012 pentru Societatea „Romaero“ – S.A., pe care o reprezinta in calitate de director 

general, incepand cu data de 26 noiembrie 2012. Sanctiunea i-a fost aplicata potrivit art. 

8
2
alin. (3) teza finala din O.U.G. nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la 

nivelul unor operatori economici. 

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca, prin 

formularea sa, teza finala a art. 8
2
alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

79/2008 contravine dispozitiilor art. 15 alin. (1) si art. 23 alin. (12) din Constitutie, 

precum si prevederilor art. 6 paragraful 2 din Conventia pentru apararea drepturilor 

omului si a libertatilor fundamentale. In acest sens, arata ca textul de lege criticat nu tine 

cont de principiul legalitatii pedepsei, aplicabil si in materie contraventionala, principiu 

care a fost instituit ca o garantie a drepturilor si libertatilor.  

� Autorul exceptiei de neconstitutionalitate arata ca, in actuala sa formulare, dispozitiile 

art. 8
2
alin. (3) teza finala din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 incalca 

principiile enuntate, garantate atat de Constitutie, cat si de Conventia pentru apararea 

drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, dand astfel nastere la abuzuri, in sensul 

ca stabilesc in sarcina unei/unor persoane sanctiuni, fara a tine seama de persoana 

faptuitorului/contravenientului.  

� Astfel, se poate ajunge la situatia abuziva, precum cea din prezenta cauza, in care o 

persoana care detine calitatea de conducator la una dintre entitatile enumerate de art. 1 

din O.U.G. nr. 79/2008 de o scurta perioada de timp – o zi, o saptamana, o luna etc. – sa 

fie sanctionata pentru fapte constand in nerespectarea/incalcarea unor dispozitii legale 

savarsite de catre o alta persoana. 

� Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate ridicata de 

Constantin Silviu Dinischiotu in Dosarul nr. 29.487/299/2013 al Judecatoriei Sectorului 1 

Bucuresti si a constatat ca sintagma „conducatorilor“ cuprinsa in dispozitiile art. 82alin. 

(3) teza finala din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri 

economico-financiare la nivelul unor operatori economici este neconstitutionala. 

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a O.U.G. privind masurile 

economico-financiare la nivelul unor operatori economici 
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In Monitorul Oficial nr. 529 din 16 iulie 2014 a fost publicata Decizia nr. 

348 din 17 iunie 2014 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de 

neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 650alin. (1) si art. 713 alin. (1) 

din Codul de procedura civila. 

Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 24 octombrie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 8.065/236/2013, 

Judecatoria Giurgiu a sesizat Curtea Constitutionala pentru solutionarea exceptiei de 

neconstitutionalitate a dispozitiilorart. 650 alin. (1) si art. 713 alin. (1) din Codul de 

procedura civila, exceptie ridicata de Societatea Comerciala „Lapmor Impex“ – S.R.L. din 

Giurgiu intr-o cauza avand ca obiect solutionarea unei contestatii la executare. 

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine, in esenta, ca dispozitiile 

legale criticate sunt neconstitutionale, intrucat stabilesc un criteriu subiectiv atunci cand 

se decide cu privire la competenta teritoriala a instantelor judecatoresti sa solutioneze 

contestatiile la executare in materie civila.  

� Art. 713 din Codul de procedura civila stabileste competenta de judecata a contestatiilor 

la executare in favoarea instantei de executare, instanta care este definita in art. 650 

alin. (1) din Codul de procedura civilaca fiind judecatoria in circumscriptia careia se afla 

biroul executorului judecatoresc care face executarea.  

� Creditorul poate infrange principiul constitutional al egalitatii in drepturi prin alegerea 

unui executor judecatoresc de pe raza curtii de apel pentru a solicita executarea unei 

hotarari judecatoresti sau a unui titlu, decizand astfel instanta competenta sa judece 

eventualele contestatii la executare formulate de catre debitor sau de tertul care este 

afectat de executare.  

� Egalitatea in drepturi este incalcata prin lasarea la latitudinea creditorului a dreptului de 

a-si alege instanta prin alegerea executorului judecatoresc din circumscriptia unei 

anumite judecatorii.  

� Judecatoria Giurgiu arata ca prin dispozitiile legale criticate se stabileste competenta 

de solutionare a contestatiei la executare instantei in raza careia se afla sediul 

executorului judecatoresc, dandu-se posibilitatea creditorului de a-si alege instanta de 

executare prin alegerea executorului judecatoresc. In acest fel se creeaza in sarcina 

debitorului obligatia de a se supune competentei exclusive a unei instante care poate fi 

departe de domiciliul sau, ceea ce poate face mai dificila prezentarea sa in fata acesteia.  

� Curtea Constitutionala a decis: 

• Admiterea exceptiei de neconstitutionalitate ridicata de Societatea Comerciala 

„Lapmor Impex“ – S.R.L. din Giurgiu in Dosarul nr. 8.065/236/2013 al Judecatoriei 

Giurgiu si a constatat ca dispozitiile art. 650 alin. (1) din Codul de procedura 

civila sunt neconstitutionale. 

• Respingerea, ca neintemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate ridicata de 

aceeasi parte, in acelasi dosar al aceleiasi instante, si a constatat ca dispozitiile 

art. 713 alin. (1) din Codul de procedura civila sunt constitutionale in raport cu 

criticile formulate. 

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate 

a dispozitiilor art. 650 alin. (1) NCPC 
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In Monitorul Oficial nr. 529 din 16 iulie 2014 a fost publicata Decizia nr. 

397 din 3 iulie 2014 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de 

neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. 

Principalele prevederi 

� Prin Sentinta civila nr. 2.598 din data de 17 septembrie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 

2.821/2/2013, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a de contencios administrativ si 

fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a 

dispozitiilor art. 47 alin. (1) lit. b) teza finala din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul 

Superior al Magistraturii. 

� Exceptia a fost ridicata de Gabriel Emilian Constantin cu ocazia solutionarii contestatiei 

formulate impotriva Rezolutiei nr. 44/IJ/31/DIJ/2013 din 21 martie 2013 emise de 

Inspectia Judiciara. 

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile 

legale criticate blocheaza accesul liber la justitie. In continuare afirma ca „rezolutia 

inspectiei judiciare reprezinta o opinie subiectiva pronuntata intr-o procedura 

administrativa, opinie ce nu poate fi exclusa unui control independent si impartial, in 

situatia in care aceasta rezolutie poate naste sau stinge raporturi juridice“. 

� Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal arata ca 

Legea nr. 317/2004 confera dreptul oricarei persoane interesate de a sesiza Inspectia 

Judiciara cu privire la abateri disciplinare savarsite de judecatori si procurori.  

� Persoana interesata se poate adresa justitiei pentru apararea dreptului recunoscut de 

lege, in sensul art. 21 din Constitutie, in cazul in care acesta este incalcat. Se apreciaza ca 

accesul la justitie al persoanei care a formulat sesizarea pentru contestarea rezultatului 

verificarilor prealabile (rezultat constand in constatarea inexistentei indiciilor savarsirii 

unei abateri disciplinare) nu intra sub sfera de reglementare a art. 21 alin. (1) din 

Constitutie in conditiile in care dreptul de a declansa procedura disciplinara apartine 

titularilor actiunii disciplinare. 

�  Procedura verificarilor prealabile in scopul stabilirii existentei indiciilor savarsirii unei 

abateri disciplinare, anterior inceperii cercetarii disciplinare prealabile, constituie o 

garantie procesuala reglementata de lege, care nu contravine dispozitiilorart. 21 din 

Constitutie. 

� De asemenea, instanta constata ca reclamantul nu a argumentat criticile cu privire la 

dispozitiile art. 1alin. (1) si alin. (5), art. 11, art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1) si (2), art. 20, 

art. 24, art. 52 si art. 148 din Constitutie. 

� Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate ridicata de 

Gabriel Emilian Constantin in Dosarul nr. 2.821/2/2013 al Curtii de Apel Bucuresti – 

Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal si a constatat ca sintagma „rezolutia de 

clasare este definitiva“ din cuprinsul art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 317/2004 

privind Consiliul Superior al Magistraturii este neconstitutionala in ipoteza prevazuta 

de art. 45 alin. (4) lit. b) din aceeasi lege. 

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii  

din Legea privind Consiliul Superior al Magistraturii 
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In Monitorul Oficial nr. 532 din 17 iulie 2014 a fost publicata Decizia nr. 

390 din 2 iulie 2014 a Curtii Constitutionale referitoare la obiectia de 

neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 alin. (1) si art. 42 din Legea 

privind parteneriatul public-privat. 

Principalele prevederi 

� Curtea Constitutionala a fost sesizata cu obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor 

Legii privind parteneriatul public-privat, obiectie formulata de un numar de 94 de 

deputati apartinand grupurilor parlamentare ale Partidului National Liberal si Partidului 

Democrat Liberal. 

� In motivarea obiectiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca art. 38 din 

legea criticata nu defineste si nici nu stabileste criterii pentru aprecierea „motivelor 

exceptionale legate de interesul national sau local", prin invocarea carora partenerul 

public poate modifica unilateral sau rezilia contractul de parteneriat public-privat. In 

aceste conditii, avand in vedere ca textul nu este suficient de clar si precis, se apreciaza 

ca sunt incalcate prevederile art. 1 alin. (5) din Constitutie. 

� In privinta art. 42 din legea criticata se arata ca acesta, in conditiile in care reglemen-

teaza posibilitatea inlocuirii partenerului privat fara organizarea unei noi proceduri de 

atribuire, nu prevede si conditii clare in care se ia aceasta masura, lasand ca stabilirea 

acestora sa fie realizata in documentatia de atribuire sau in contract.  

� Or, atat timp cat art. 72 si 73 din Directiva 2014/24/UE, precum si „Comunicarea 

interpretativa a Comisiei privind aplicarea dreptului comunitar in domeniul contractelor 

de achizitii publice si al concesiunilor in cazul parteneriatelor public-privat interinstituti-

onale" prevad modalitatea prin care contractele de achizitii publice, inclusiv cele din 

parteneriat public-privat, pot fi modificate fara a mai fi necesara o noua procedura de 

achizitii publice, este necesar ca si norma nationala sa preia o atare solutie legislativa 

pentru a se respecta directiva mentionata, precum si obligatiile rezultate ca urmare a 

aderarii la Uniunea Europeana.  

� Or, avand in vedere ca art. 38 si 42 nu transpun in mod fidel aceste reglementari, se 

constata incalcarea art. 20 si art. 148 din Constitutie. 

� De asemenea se apreciaza ca, in lipsa detalierii conditiilor in care se pot lua masuri de 

modificare unilaterala, reziliere a contractului de parteneriat public-privat sau de 

inlocuire a partenerului privat fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, se 

incalca prevederile constitutionale ale art. 31 si art. 45. 

� In conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea 

si functionarea Curtii Constitutionale, obiectia de neconstitutionalitate a fost comunicata 

presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si 

exprima punctele lor de vedere. 

� Curtea Constitutionala a decis admiterea, in parte, a obiectiei de neconstitutionalitate 

formulata si a constatat ca dispozitiile art. 38 alin. (1) din Legea privind parteneriatul 

public-privat sunt neconstitutionale. 

CC a admis in parte obiectia de neconstitutionalitate 

privind Legea parteneriatul public-privat 
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In Monitorul Oficial nr. 534 din 17 iulie 2014 a fost publicata Decizia nr. 

389 din 2 iulie 2014 a Curtii Constitutionale referitoare la sesizarea de 

neconstitutionalitate a Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 26/2014 

privind numirea prim-vicepresedintelui, membru executiv, si a unui 

membru neexecutiv ai Consiliului Autoritatii de Supraveghere 

Financiara. 

Principalele prevederi 

� Cu Adresa nr. 2/2.952 din 18 iunie 2014, secretarul general al Camerei Deputatilor a 

trimis Curtii Constitutionale sesizarea formulata de grupurile parlamentare ale 

Partidului National Liberal si Partidului Democrat Liberal, in conformitate cu prevederile 

art. 146 lit. l) din Constitutie si art. 27 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si 

functionarea Curtii Constitutionale, pentru exercitarea controlului de constitutiona-

litate asupra Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 26/2014 privind numirea prim-

vicepresedintelui, membru executiv, si a unui membru neexecutiv ai Consiliului ASF. 

� Autorii sesizarii considera neconstitutionala Hotararea Parlamentului Romaniei 

nr. 26/2014 privind numirea prim-vicepresedintelui, membru executiv, si a unui 

membru neexecutiv ai Consiliului ASF, deoarece contravine prevederilor constitutiona-

le ale art. 1 alin. (3) si (5).  

� In acest sens, autorii contestatiei sustin ca aceasta hotarare incalca dispozitiile art. 9 din 

O.U.G. nr. 93/2012, prin numirea domnului Marian Sarbu ca prim-vicepresedinte, 

membru executiv al Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara.  

� Autorii sesizarii considera ca domnul Marian Sarbu a indeplinit functii si demnitati 

publice, precum deputat, secretar de stat, ministru, presedinte al Federatiei Sindicatelor 

Libere din Industria Lemnului, vicepresedinte al Confederatiei Nationale a Sindicatelor 

Libere din Romania – Fratia, al caror continut nu a cuprins atributii din domeniile expres 

prevazute de textul de lege suscitat, astfel ca hotararea Parlamentului privind numirea 

acestuia ca membru al Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara este 

neconstitutionala. In acest sens, invoca Decizia Curtii Constitutionale nr. 251 din 30 

aprilie 2014, referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Hotararii Parlamentului 

Romaniei nr. 14/2014 privind numirea presedintelui si a unui membru neexecutiv ai 

Consiliului ASF. 

� In temeiul art. 27 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii 

Constitutionale, au fost solicitate punctele de vedere ale birourilor permanente ale 

Senatului si Camerei Deputatilor asupra sesizarii de neconstitutionalitate. 

� Curtea Constitutionala a decis admiterea sesizarii de neconstitutionalitate formulata de 

grupurile parlamentare ale Partidului National Liberal si Partidului Democrat Liberal si a 

constatat ca Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 26/2014 privind numirea prim-

vicepresedintelui, membru executiv, si a unui membru neexecutiv ai Consiliului ASF este 

neconstitutionala in ceea ce priveste numirea domnului Marian Sarbu in calitate de 

prim-vicepresedinte, membru executiv al Consiliului ASF. 

� In cadrul opiniei separate a judecatorilor prof. univ. dr. Valer Dorneanu si Toni Grebla 

se arata: 

� Nu suntem de acord cu solutia pronuntata prin Decizia nr. 389 din 2 iulie 2014, cu votul 

majoritatii membrilor Curtii Constitutionale si apreciem ca Hotararea Parlamentului 

Romaniei nr. 26/2014 privind numirea prim-vicepresedintelui, membru executiv, si a 

unui membru neexecutiv ai Consiliului ASF trebuia respinsa. 

CC a admis sesizarea de neconstitutionalitate a Hotararii de numire 

a prim-vicepresedintelui Consiliului ASF 
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In Monitorul Oficial nr. 535 din 18 iulie 2014 a fost publicata Decizia nr. 

417 din 3 iulie 2014 a Curtii Constitutionale referitoare la sesizarea de 

neconstitutionalitate a Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 24/2014 

privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al Societatii 

Romane de Radiodifuziune. 

Principalele prevederi 

� Cu Adresa nr. 2/2.933 din 18 iunie 2014, secretarul general al Camerei Deputatilor a 

trimis Curtii Constitutionale sesizarea formulata de grupurile parlamentare ale 

Partidului National Liberal si Partidului Democrat Liberal, pentru exercitarea controlului 

de constitutionalitate asupra Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 24/2014 privind 

desemnarea membrilor Consiliului de administratie al Societatii Romane de 

Radiodifuziune. 

� Autorii sesizarii considera neconstitutionala Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 

24/2014 privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al Societatii Romane 

de Radiodifuziune, deoarece contravine prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) si 

(5). In acest sens, sustin ca aceasta hotarare incalca dispozitiile art. 19 alin. (2) lit. a) din 

Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de 

Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune, conform carora, pentru desemnarea 

membrilor Consiliului de administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune, respectiv 

al Societatii Romane de Televiziune, „grupurile parlamentare reunite din cele doua 

Camere inainteaza propuneri pentru 8 locuri, potrivit configuratiei politice si ponderii lor 

in Parlament.” 

� Autorii sesizarii, considerand ca nu a fost respectat „principiul configuratiei politice si al 

ponderii in Parlament”, arata ca, in temeiul acestor dispozitii de lege, si avand in vedere 

„faptul ca grupurile reunite ale Partidului National Liberal au o pondere de 25% din 

totalul numarului de parlamentari,” ar fi trebuit „sa inainteze doua propuneri pentru 

functia de membru al Consiliului de administratie al Societatii Romane de 

Radiodifuziune".  

� Curtea Constitutionala a decis admiterea sesizarii de neconstitutionalitate formulate de 

grupurile parlamentare ale Partidului National Liberal si Partidului Democrat Liberal si a 

constatat ca Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 24/2014 privind desemnarea 

membrilor Consiliului de administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune este 

neconstitutionala. 

� In cadrul opiniei separate a judecatorului Puskaas Valentin Zoltan se arata: 

� In dezacord cu solutia adoptata cu vot majoritar, consider ca sesizarea referitoare la 

neconstitutionalitatea Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 24/2014 privind desemnarea 

membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune trebuia 

respinsa ca fiind inadmisibila. 

� In cadrul opiniei separate a judecatorilor prof. univ. dr. Valer Dorneanu si Toni Grebla 

se arata: 

� Nu suntem de acord cu solutia pronuntata prin Decizia nr. 417 din 3 iulie 2014 cu votul 

majoritatii membrilor Curtii Constitutionale si apreciem ca sesizarea de neconstitutiona-

litate a Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 24/2014 privind desemnarea membrilor 

Consiliului de administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune trebuia respinsa. 

CC a admis sesizarea de neconstitutionalitate privind desemnarea 

membrilor Consiliului de administratie 

al Societatii Romane de Radiodifuziune 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

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

 

23 

 

 

 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

 

Modificarea procedurii de raportare a statisticilor privind ratele dobanzii  practicate de institutiile financiare 

monetare (IFM)  
 

In Jurnalul Oficial L205 din 12 iulie 2014 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 756/2014 al Bancii Centrale 

Europene din 8 iulie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1072/2013 (BCE/2013/34) privind 

statisticile referitoare la ratele dobanzii practicate de institutiile financiare monetare (BCE/2014/30).  

Regulamentul stabileste ca pentru raportarea separata a volumelor de contracte noi de credit renegociate 

acordate gospodariilor populatiei si societatilor nefinanciare in statisticile privind ratele dobanzii practicate 

de IFM, creditele renegociate includ toate contractele de credit noi, altele decat creditele reinnoibile 

automat (revolving), creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts) si creantele aferente cardurilor 

de credit, care au fost acordate, dar nu inca rambursate la momentul renegocierii. 

 

Noul Regulament de procedura al Tribunalului Functiei Publice a Uniunii Europene a fost adoptat 
 

In Jurnalul Oficial nr. L206 din 14 iulie 2014 a fost publicat Regulamentul de procedura al Tribunalului Functiei 

Publice a Uniunii Europene. 

Regulamentul stabileste procedura de solutionare a cauzelor de catre instanta specializata in materia 

contenciosului functiei publice a Uniunii Europene, tinand seama de urmatoarele: reformarea 

Regulamentului de procedura al Curtii de Justitie a Uniunii Europene, adoptat la 25 septembrie 2012; 

aplicarea Regulamentului de procedura al Tribunalului Functiei Publice, adoptat la 25 iulie 2007, a 

evidentiat necesitatea de a adapta unele dintre dispozitiile sale si necesitatea completarii sau precizarii 

anumitor norme aplicabile, in special in materie de confidentialitate si de anonimat.     

 

Noi reglementari privind produsele cărora li se aplică continuturi maxime de reziduuri de pesticide (CMR) 
 

In Jurnalul Oficial L208 din 15 iulie 2014 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 752/2014 al Comisiei din 24 

iunie 2014 de înlocuire a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al 

Consiliului, text cu relevanta pentru SEE.  

Regulamentul stabileste produsele de origine vegetala, animala si alte produse carora li se aplica 

continuturi maxime de reziduuri de pestidice (CMR) stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al 

Parlamentului European si al Consiliului privind continuturile maxime aplicabile rezidurilor de pesticide din 

sau de pe produse alimentare si hrana de origine vegetala si animal pentru animale si de modificare a 

Directivei 91/414/CEE a Consiliului (astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 737/2014 al 

Comisiei din 24 iunie 2014, JO L202 din 10 iulie 2014). De asemenea, regulamentul stabileste sinonimele 

utilizate pentru a desemna produsele si denumirile stiintifice ale speciilor de la care provin produsele.  

 

 

Jurisprudenta europeana 
 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 223 din 14 iulie 2014 au fost publicate ultimele publicatii CJUE.  
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Jurisprudenta europeana 
 

Jurisprudenta europeana 
 

� Concluziile Avocatului General in cauza C-416/13 V. Perez 
 

Potrivit avocatului general Mengozzi, o varsta maxima de 30 de participare la o procedura de re-

crutare pentru serviciul politiei locale este contrara dreptului UE. Avocatul general subliniaza dife-

rentele dintre sarcinile ofiterilor de politie locala si cele specifice intreprinse de catre pompieri. 

 

� Concluziile Avocatului General in cauzele conexate C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13, 

C-418/13  R. Mascolo si altii,  C. Napolitano si altii v. Ministerul Educatiei, Universitatii si Cerce-

tarii; F. Russo v. Comune di Napoli  
 

Potrivit avocatului general Szpunar, legislatia italiana privind contractele pe durata deter-

minata in sectorul educatiei este contrara dreptului UE. Un numar mare de posturi ar fi putut 

fi ocupate prin contracte pe durata nedeterminata. 

 

� Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-173/13 M. Leone si B. Leone v. Procurorul General, 

ministrul Justitiei si Fondul national de pensii al functionarilor publici ai autoritatilor locale 
 

Normele franceze privind anumite avantaje legate de pensii acordate functionarilor publici dau 

nastere la discriminare indirecta pe motiv de sex. Inegalitatea de tratament, care rezulta dintr-o 

conditie pe care functionarii publici de sex feminin o indeplinesc in mod sistematic din cauza 

caracterului obligatoriu al concediului de maternitate, nu este justificata, intrucat normele in ca-

uza nu reflecta cu adevarat o preocupare pentru a atinge obiectivul legitim de politica sociala 

invocata de Franta si nu au fost urmarite in mod coerent si sistematic, in lumina acelui obiectiv. 

 

� Hotararea Curtii de Justitie in cauzele conexate C-58/13, C-59/13 A.A. Torresi si P. Torresi v. 

Consiliul Baroului din Macerata 
 

Revenirea intr-un stat membru pentru a exercita in acesta profesia de avocat sub titlul profe-

sional obtinut in alt stat membru nu constituie o practica abuziva. Pentru resortisantii Uniunii, 

posibilitatea de a alege statul membru in care sa isi obtina titlul profesional si pe cel in care sa 

isi practice profesia este inerenta exercitarii libertatilor fundamentale garantate prin tratate. 

 

� Hotararea Curtii de Justitie in cauzele conexate C-473/13, C-514/13, C-474/13 A. Bero v 

Regierungspräsidium Kassel, Ettayebi Bouzalmate v Kreisverwaltung Kleve si Thi Ly Pham v 

Stadt Schweinfurt 
 

Un stat membru nu poate sa se bazeze pe faptul ca nu exista facilitati specializate intr-o parte 

a teritoriului sau, pentru a justifica retinerea resortisantilor tarilor terte in inchisoare in 

asteptarea indepartarii lor. Acelasi lucru se aplica chiar daca statul national al tarii terte in 

cauza si-a dat consimtamantul de a fi cazati in inchisoare. 

 

� Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-338/13 M. Noorzia v. Ministrul Federal de Interne 
 

Pentru resortisantii tarilor terte, reunificarea sotilor poate fi supusa conditiei ca ambii soti sa fi 

ajuns la varsta de 21 la data la care cererea este depusa. 
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Jurisprudenta europeana 
 

Jurisprudenta europeana 
� Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-469/13 S. Tahir v. Ministerul de Interne si Questura din 

Verona 
 

Pentru a putea dobandi statutul de rezident pe termen lung prevazut de dreptul Uniunii, 

resortisantii tarilor terte trebuie sa fi avut resedinta legala in persoana si fara intrerupere in 

statul membru gazda timp de cinci ani inainte de depunerea cererii. Membrii familiei unui 

rezident pe termen lung nu pot fi exonerati de aceasta cerinta.  

 

� Concluziile Avocatului General in cauza C-261/13 P P. Schonberger v. Parlamentul European 
 

Potrivit avocatului general Jaaskinen, deciziile adoptate de catre Comisia pentru petitii a 

Parlamentului European nu poate fi contestata in fata unei instante. In ciuda jurisprudentei 

contradictorii a Tribunalului, acest principiu trebuie sa se aplice, de asemenea, potrivit 

avocatului general, oricarei decizii care declara o petitie inadmisibila. 

 

� Concluziile Avocatului General in cauza C-364/13 International Stem Cell Corporation v. 

Comptroller General of Patents 
 

Potrivit avocatului general Cruz Villalon, un ovul care este stimulat sa se dezvolte fara 

fecundare si care nu este apt sa devina fiinta umana nu poate fi considerat embrion uman. Cu 

toate acestea, daca acel ovul este manipulat genetic in asa fel incat sa se poata dezvolta intr-o 

fiinta umana, el trebuie considerat embrion uman si, prin urmare, exclus de la brevetare. 

 

� Concluziile Avocatului General in cauzele conexate C-148/13, C-149/13, C-150/13 A, B si C 
 

Avocatul general Sharpston considera ca libertatea de actiune a statelor membre, cu ocazia 

verificarii sustinerilor unui solicitant de azil referitoare la orientarea sa sexual, este limitata de 

Carta drepturilor fundamentale. Desi statele membre au dreptul sa verifice astfel de sustineri, 

anumite metode de verificare precum examinarile medicale sau pseudo-medicale, intrebarile 

intruzive si solicitarea de probe privind activitatile sexuale sunt incompatibile cu Carta 

drepturilor fundamentale. 

 

� Concluziile Avocatului General in cauza C-528/13 G. Leger v. Ministre des affaires socials et de 

la santé et Etablissement francais du sang  
 

Potrivit avocatului general Mengozzi, un raport sexual intre doi barbati nu constituie, in sine si 

considerat individual, un comportament care ar justifica excluderea permanenta de la donarea 

de sange. O astfel de excludere poate fi insa justificata prin obiectivul de protectie a sanatatii 

publice, cu conditia sa nu depaseasca ceea ce este necesar. 

 

� Concluziile Avocatului General in cauza C-354/13 K. Kaltoft v. Municipalitatea din Billund 
 

Avocatul general Jaskinen considera ca obezitatea patologica poate echivala cu un „handicap” 

in sensul Directivei egalitatii de tratament in ceea ce priveste incadrarea in munca si ocuparea 

fortei de munca. In conditiile in care nu exista un principiu general al dreptului Uniunii care sa 

interzica discriminarea pe motive de obezitate in sine, obezitatea patologica poate intra sub 

incidenta notiunii „handicap” daca are un asemenea grad incat sa impiedice participarea 

deplina la viata profesionala pe picior de egalitate cu ceilalti lucratori. 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 
 

 

Legea societatilor si Legea privind registrul comer-

tului vor fi modificate  
 

Ministerului Justitiei a publicat pe data de 14 iulie un proiect de lege 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul 

comertului, republicata, a Legii societatilor nr. 31/1990 republicata si a 

Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in 

registrul comertului a persoanelor fizice. 

Conform expunerii de motive, prin proiect se urmareste transpunerea Directivei 2012/17/UE a 

Parlamentului European si a Consiliului din 13 iunie 2012 de modificare a Directivei 89/666/CEE a 

Consiliului si a Directivelor 2005/56/CE si 2009/101/CE ale Parlamentului European si ale 

Consiliului in ceea ce priveste interconectarea registrelor centrale, ale comertului si ale societatilor. 

 

Principalele elemente de noutate aduse de Directiva 2012/17/UE constau in: 

� Interconectarea registrelor comertului din statele membre; 

� Comunicarea intre registrele comertului din statele membre prin intermediul sistemului de 

interconectare; 

� Acordarea identificatorului unic pentru societati la nivelul Uniunii Europene; 

� Asigurarea de informatii cu titlu gratuit.  

 

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

asteptate pe adresa de e-mail: dean@just.ro pana la data de 28.07.2014, inclusiv. 

Decrete si cereri de reexaminare semnate 
 

Decrete 
• promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind 

statutul judecatorilor si procurorilor; 

• promulgarea Legii privind abilitatea Guvernului de a emite ordonante. 

• promulgarea Legii privind eficienta energetica; 

 
• supunerea spre adoptare Parlamentului a aderarii Romaniei la Tratatul intre Spania, Franta, 

Italia, Tarile de Jos si Portugalia privind crearea Fortei de Jandarmerie Europeana, EUROGENDFOR, 

semnat la Velsen la 18 octombrie 2007; 

• promulgarea Legii pentru scutirea de la plata a unor debite ale persoanelor provenite din 

sistemul de asigurari sociale al agricultorilor catre bugetul de stat; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea 

Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”. 

 

Cereri de reexaminare 

Presedintele Romaniei a semnat in perioada 12-18 iulie cereri de reexaminare asupra: 

• Legii pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilitați publice nr. 51/2006 

• Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 2/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 

privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte 

normative 

• Legii privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din 

fonduri publice. 
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Ghidul cercetarii penale 
 

– teorie – formulare – modele – 

 

 

 

Va dorim lectura placuta! 

 
 

Autor: Mirel Dumitru 

Ghid de cercetare penala 
 
Editura C.H. Beck, 2014 

 

 

 
 

Indrumar practic pentru cei care debuteaza in profesie 

– absolventi ai facultatilor de drept, dar mai ales ai Academiei de Politie – 

dar si de a veni in sprijinul organelor de cercetare penala sau avocatilor 

care activeaza in domeniul penal, prin sistematizarea pe capitol 

a celor mai uzuale formulare si acte procesuale. 

Lucrarea este structurata in doua parti, prima reunind 

aspecte teoretice relevante pentru organele de 

cercetare penala, iar cea de-a doua este practica, 

cuprinzand aproximativ 200 de formulare si modele 

de urmarire penala si acte procesuale. 

Lucrarea este realizata integral in baza prevederilor 

noilor Coduri penale, cuprinde cele mai uzuale 

formulare si acte procesuale sistematizate pe 

capitole, formularele sunt inspirate din practica 

judiciara a organelor de cercetare penala ale Politiei si 

Parchetului, fiind un instrument de lucru pentru 

organele judiciare sau avocatii care activeaza in 

domeniul penal. 
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Tutoriale Legalis 2.0 

Instrumente indispensabile – Codul fiscal cu norme integrate 

Cu cele 98 de versiuni consolidate ale Codului fiscal, putem spune ca analiza acestei legi si 

mai ales a normelor sale de aplicare e o adevarata provocare pentru specialisti. 

 

Prevederile HG 44/2004, acum disponibile direct in textul Codului fiscal! 

 

Cea mai simpla metoda de a regasi in Legalis Codul fiscal cu normele de aplicare integrate este 

sa cautati in linia simplificata textul codul fiscal norme integrate.  Atunci cand sortarea pentru 

care ati optat are ca si criteriu relevanta, primul rezultat va fi actul nou, creat exclusiv pentru 

sectiunea Legislatie actualizata - LaZi.  

 

Avantajele utilizarii Codului fiscal cu norme integrate: 

Rapiditate – acum nu mai este nevoie sa urmariti doua acte normative in paralel, pentru ca 

toate informatiile fiscale de care aveti nevoie sunt in acelasi act! 

Structura usor de urmarit - Codul fiscal are aceeasi structura ca si actul publicat in 

Monitorul Oficial, diferenta fiind data de inserarea, imediat dupa textul articolului, a 

normei de aplicare, extrasa din HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

Diferentierea textului – intotdeauna veti recunoaste normele de aplicare, in interiorul 

Codului fiscal cu norme integrate, datorita fundalului gri. In felul acesta, delimitarea 

articolelor de lege va fi simpla si la nivel vizual. 

Actualizare permanenta si conexiuni – Codul fiscal cu norme integrate va fi actualizat ori 

de cate ori apare vreo modificare, fie in Codul fiscal, fie in HG 44/2004. Mai mult, toate 

conexiunile cu care v-ati obisnuit la Codul fiscal, se pastreaza! 
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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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