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In Monitorul Oficial nr. 540 din 21 iulie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 

109/2014 al ministrului Afacerilor Interne pentru modificarea si 

completarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei 

secretariat general si protocol, aprobat prin Ordinul ministrului 

afacerilor interne nr. 53/2013. 

Principalele prevederi 

� Serviciul relatii consulare si cabinete are ca obiective principale organizarea si 

desfasurarea activitatii de relatii consulare la nivelul conducerii ministerului si asigurarea 

serviciilor de specialitate la cabinetele ministrului, secretarilor de stat, subsecretarilor de 

stat, secretarului general, secretarilor generali adjuncti si consilierilor ministrului. 

� Principalele documente elaborate in cadrul Serviciului relatii consulare si cabinete sunt: 

• corespondenta cu unitatile din aparatul central al ministerului, cu institutiile si 

structurile din subordinea/coordonarea ministerului, cu alte institutii, in vederea 

indeplinirii sarcinilor specifice; 

• note verbale catre misiunile diplomatice straine acreditate la Bucuresti; 

• statistici, evidente, raportari pe domeniile de activitate; 

• planurile principalelor activitati ale serviciului – trimestrial si anual; 

• fisele de sarcini – lunar; 

• rapoarte privind activitatea desfasurata la nivelul serviciului – semestrial si 

anual. 

Regulamentul de organizare a Directiei secretariat general 

si protocol din cadrul MAI a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 540 din 21 iulie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 

936/2014 al ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Sistemului 

de raportare contabila la 30 iunie 2014 a operatorilor economici. 

Principalele prevederi 

� Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2014 a operatorilor economici se aplica 

persoanelor carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Directiva a 

IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor 

contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor 

publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul 

financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei. 

� Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2014 a operatorilor economici se aplica, de 

asemenea, societatilor carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu 

Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale 

caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate 

prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu 

modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au 

inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei. 

A fost aprobat Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2014  

a operatorilor economici 
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In Monitorul Oficial nr. 546 din 23 iulie 2014 a fost publicat 

Regulamentul nr. 3/2014 al Bancii Nationale a Romaniei pentru 

modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei 

nr. 6/2008 privind inceperea activitatii si modificarile in situatia 

institutiilor de credit, persoane juridice romane, si a sucursalelor din 

Romania ale institutiilor de credit din state terte. 

Principalele prevederi 

� Pentru orice modificare ce vizeaza inlocuirea unei persoane care a fost aprobata si 

ocupa o functie de director ori membru al consiliului de administratie sau, dupa caz, de 

membru al directoratului ori al consiliului de supraveghere si desemnarea altei persoane 

in locul acesteia ori numirea unei persoane intr-un post nou-creat aferent unei astfel de 

functii este necesara obtinerea aprobarii Bancii Nationale a Romaniei inainte de 

inceperea exercitarii responsabilitatilor de catre persoana in cauza. 

� Pentru orice modificare ce vizeaza alocarea de noi responsabilitati unei persoane 

mentionate anterior si care privesc activitati care pot expune institutia de credit unor 

riscuri semnificative este necesara obtinerea aprobarii Bancii Nationale a Romaniei 

inainte de inceperea exercitarii responsabilitatilor respective de catre persoana in cauza. 

Inceperea activitatii sucursalelor din Romania 

ale institutiilor de credit din state terte 

In Monitorul Oficial nr. 549 din 24 iulie 2014 a fost publicata Decizia 

nr. 240/2014 a Prim-Ministrului privind infiintarea Comisiei interminis-

teriale pentru monitorizarea si implementarea prevederilor Ordonantei 

de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a 

intreprinderilor publice. 

Principalele prevederi 

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

interministeriala pentru monitorizarea si implementarea prevederilor O.U.G. nr. 

109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, denumita in 

continuare Comisia. 

� Comisia este condusa de prim-ministrul Guvernului Romaniei, care are calitatea de 

presedinte. Ministrul transporturilor are calitatea de vicepresedinte al Comisiei. 

� Prim-ministrul poate fi reprezentat la sedintele Comisiei de un consilier de stat, 

desemnat in acest sens. 

� Ministerele si institutiile administratiei publice centrale, care fac parte din Comisie, sunt 

prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta decizie. Ministerele vor fi 

reprezentate la sedintele Comisiei la nivel de ministru sau pe baza aprobarii prim-

ministrului, la nivel de secretar de stat, iar celelalte institutii ale administratiei centrale, 

de catre conducatorii acestora. 

� La lucrarile Comisiei pot participa, in calitate de invitati, experti independenti 

specializati in recrutarea resurselor umane, reprezentanti ai mediului de afaceri, ai 

mediului academic si ai societatii civile. 

A fost infiintata Comisia pentru implementarea prevederilor 

O.U.G. privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice 
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In Monitorul Oficial nr. 547 din 24 iulie 2014 a fost publicata Hotararea 

nr. 155/2014 a Curtii de Conturi pentru aprobarea Regulamentului 

privind organizarea si desfasurarea activitatilor specifice Curtii de 

Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activitati. 

Principalele prevederi 

� Curtea de Conturi este organizata si functioneaza in baza dispozitiilor art. 140 din 

Constitutia Romaniei,republicata, si ale Legii nr. 94/1992, republicata. 

� Curtea de Conturi exercita functia de control asupra modului de formare, administrare 

si intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public, furnizand 

Parlamentului si, respectiv, autoritatilor publice deliberative ale unitatilor administrativ-

teritoriale rapoarte privind utilizarea si administrarea acestora, in conformitate cu 

principiile legalitatii, regularitatii, economicitatii, eficientei si eficacitatii. 

� Totodata, Curtea de Conturi poate inainta Parlamentului sau, prin camerele de conturi 

judetene si a municipiului Bucuresti, autoritatilor publice deliberative ale unitatilor 

administrativ-teritoriale rapoarte pe domeniile in care este competenta, ori de cate ori 

considera necesar. 

� Prezentul regulament stabileste urmatoarele: 

• modul de organizare si desfasurare a activitatilor specifice Curtii de Conturi; 

• modul in care sunt indeplinite atributiile, exercitate competentele si atinse 

obiectivele de control si audit public extern, inclusiv cele de evaluare a activitatii 

de control si de audit intern ale entitatilor care intra in competenta de verificare 

a Curtii de Conturi; 

• modul in care se efectueaza valorificarea constatarilor cuprinse in actele 

incheiate de catre auditorii publici externi ca urmare a finalizarii actiunilor de 

control/audit public extern; 

• procedura de verificare a modului de ducere la indeplinire de catre entitatile 

verificate a masurilor dispuse sau a recomandarilor formulate de Curtea de 

Conturi si evaluarea impactului acestor masuri ori recomandari asupra activitatii 

acestor entitati; 

• procedura privind asigurarea si controlul calitatii in activitatile specifice Curtii de 

Conturi; 

• modul de organizare si de efectuare a auditului public extern de catre 

Autoritatea de Audit asupra utilizarii fondurilor comunitare nerambursabile si a  

cofinantarii nationale aferente. 

Competente, activitati specifice si alte atributii ale Curtii de Conturi 

� Curtea de Conturi isi desfasoara activitatea in mod autonom, in conformitate cu 

dispozitiile prevazute in Constitutie si in legea sa de organizare si functionare si 

reprezinta Romania, in calitate de institutie suprema de audit, in organizatiile 

internationale ale acestor institutii. 

� In baza legii, Curtea de Conturi este singura competenta sa certifice acuratetea si 

veridicitatea datelor din conturile de executie verificate, prevazute la art. 26 din lege, 

precum si a datelor din celelalte formulare care alcatuiesc situatiile financiare. 

Curtea de Conturi a aprobat Regulamentul privind organizarea 

si desfasurarea activitatilor specifice institutiei 
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In Monitorul Oficial nr. 541 din 22 iulie 2014 a fost publicata Legea nr. 

120/2014 pentru scutirea de la plata a unor debite ale persoanelor 

provenite din sistemul de asigurari sociale al agricultorilor catre bugetul 

de stat. 

Principalele prevederi 

� Debitele pensionarilor proveniti din sistemul de asigurari sociale al agricultorilor catre 

bugetul de stat, aflate in sarcina acestora la data intrarii in vigoare a prezentei legi, 

generate de interpretari neunitare ale prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de 

asigurari sociale al agricultorilor, aprobata prin Legea nr. 383/2003, si ale prevederilor 

Legii nr. 250/2007 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii 

si alte drepturi de asigurari sociale, se scutesc de la plata. 

� Contributia de asigurari de sanatate sau, dupa caz, impozitul, aferente debitelor scutite 

la plata conform prevederilor anterioare, nu se recupereaza. 

� Prevederile anterioare se aplica si in cazul debitelor catre bugetul de stat generate de 

interpretari neunitare ale prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

67/2003 si constatate dupa intrarea in vigoare a prezentei legi. 

Scutirea de la plata a unor debite ale persoanelor din sistemul 

de asigurari sociale al agricultorilor 

In Monitorul Oficial nr. 553 din 25 iulie 2014 a fost publicata H.G. nr. 

606/2014 privind aprobarea schemei „Ajutoare de minimis pentru 

compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile 

manifestate in perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole in 

spatii protejate” care se acorda in agricultura, in sectorul vegetal. 

Principalele prevederi 

� Prezenta hotarare stabileste cadrul juridic de instituire a unei scheme de ajutor de 

minimis in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 

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

Uniunii Europene ajutoarelor de minimis in sectorul agricol.  

� Schema de ajutor de minimis reglementata de prezenta hotarare nu se aplica 

urmatoarelor categorii de ajutoare: 

• ajutoarelor a caror valoare este fixata pe baza pretului sau a cantitatii de 

produse cumparate ori introduse pe piata; 

• ajutoarelor destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre alte 

state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitatile exportate, 

ajutoarelor destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau 

destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; 

• ajutoarelor conditionate de utilizarea cu precadere a produselor nationale fata 

de produsele importate. 

Guvernul a aprobat acordarea ajutoarelor de minimis pentru 

compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice 
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In Monitorul Oficial nr. 541 din 22 iulie 2014 a fost publicata Legea nr. 

122/2014 pentru completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea 

Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”. 

Principalele prevederi 

� Pe intreg teritoriul rezervatiei, schimbarea destinatiei terenurilor utilizate ca amenajari 

agricole sau piscicole este interzisa, cu exceptia celor incluse in planul de renaturare.” 

� In termen de 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, proprietarii, arendasii 

sau concesionarii terenurilor utilizate ca amenajari agricole sau piscicole, carora le-au 

schimbat destinatia, sunt obligati sa le readuca la destinatia lor initiala sau, dupa caz, 

sa le renatureze. 

� Incepand cu data de 15 septembrie 2014 nu se mai acorda subventie agricola pentru 

terenurile aferente fostelor amenajari piscicole aflate pe teritoriul Rezervatie Biosferei 

„Delta Dunarii". 

Legea privind constituirea Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”  

a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 544 din 23 iulie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 

64/2014 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei 

pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la 

clientii finali. 

Principalele prevederi 

� Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali, denumit in continuare 

regulament, stabileste cadrul de reglementare pentru desfasurarea activitatii de 

furnizare a energiei electrice la clientii finali. 

Domeniu de aplicare 

� Prezentul regulament se aplica clientilor finali de energie electrica, furnizorilor si 

operatorilor de retea, pentru asigurarea conditiilor necesare furnizarii energiei electrice 

la clientii finali. 

Participantii la plata cu amanuntul de energie electrica 

� Pe piata cu amanuntul de energie electrica, clientii finali cumpara energie electrica 

pentru consumul propriu si, daca este cazul, pentru consumul clientilor finali racordati la 

locurile lor de consum 

� Participantii la piata cu amanuntul de energie electrica sunt furnizorii, clientii finali, 

operatorii de retea. 

� In functie de domeniul de utilizare a energiei electrice consumate, clientii finali se 

impart in doua categorii: 

• clienti casnici; 

• clienti finali noncasnici. 

ANRE a aprobat Regulamentul de furnizare a energiei electrice  

la clientii finali 
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In Monitorul Oficial nr. 541 din 22 iulie 2014 a fost publicat 

Regulamentul nr. 12/2014 al Autoritatii de Supraveghere Financiara 

privind acordurile de interoperabilitate incheiate de contrapartile 

centrale. 

Principalele prevederi 

� Prezentul regulament stabileste norme privind acordurile de interoperabilitate 

incheiate de contrapartile centrale, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 

nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind 

instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele 

centrale de tranzactii, denumit in continuare Regulamentul (UE) nr. 648/2012, precum si 

in conformitate cu prevederile normelor europene emise in aplicarea acestuia. 

� Prezentul regulament se aplica contrapartilor centrale autorizate de Autoritatea de 

Supraveghere Financiara, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 3/2013 

pentru autorizarea si functionarea contrapartilor centrale emis in conformitate cu 

prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului 

din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile 

centrale si registrele centrale de tranzactii, aprobat prin Hotararea Consiliului Autoritatii 

de Supraveghere Financiara nr. 28/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, atunci 

cand incheie un acord de interoperabilitate. 

Cerinte privind acordul de interoperabilitate 

� Acordul de interoperabilitate trebuie sa fie clar definit, transparent, valabil si aplicabil in 

toate jurisdictiile relevante. Contrapartea centrala trebuie sa instituie un cadru de 

evaluare a acestor factori atat inaintea incheierii unui acord de interoperabilitate, cat si 

la intervale regulate. 

� In vederea obtinerii aprobarii prealabile a acordului de interoperabilitate de catre 

A.S.F., pentru respectarea conditiilor, documentatia contrapartii centrale trebuie sa 

indeplineasca cel putin urmatoarele cerinte; 

• identifica in mod clar, intr-o forma contractuala, drepturile si obligatiile 

contrapartilor centrale, in conformitate cu acordul de interoperabilitate; 

• este compatibila cu procedurile contrapartii centrale privind reducerea 

riscurilor; 

• stabileste o procedura privind evaluarea periodica a documentatiei, care asigura 

mentinerea caracterului adecvat al acesteia si defineste responsabilitatile 

contrapartilor centrale in cadrul procedurii respective; 

• stabileste o procedura de consultare a comitetului de risc si a membrilor 

compensatori in cazul in care incheierea sau modificarea acordului de 

interoperabilitate ar putea avea un impact semnificativ asupra riscurilor la care 

este expusa contrapartea centrala, precum si de informare a membrilor 

compensatori atunci cand incheierea sau modificarea acordului de 

interoperabilitate ar putea avea un impact asupra operatiunilor; 

• indica in mod clar procedura si persoanele responsabile pentru monitorizarea si 

asigurarea functionarii acordului de interoperabilitate; 

• defineste clar mecanismul de solutionare a litigiilor care decurg din acordul de 

interoperabilitate; 

• defineste in mod clar conditiile si procedura de incetare a acordului de 

interoperabilitate. 

 ASF a aprobat Regulamentul privind acordurile de interoperabilitate 

incheiate de contrapartile centrale 
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In Monitorul Oficial nr. 552 din 25 iulie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 

105/761/2014 al ministrului Afacerilor Interne si al ministrului 

Fondurilor Europene privind stabilirea cadrului general pentru 

planificarea strategica si financiara, gestionarea, implementarea si 

auditarea utilizarii asistentei financiare acordate Romaniei prin 

intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului 

general „Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii“. 

Principalele prevederi 

� Obiectul prezentului ordin il constituie stabilirea cadrului general pentru planificarea 

strategica si financiara, gestionarea, implementarea si auditarea utilizarii asistentei 

financiare acordate Romaniei prin intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din 

cadrul Programului general „Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii“, denumit in 

continuare Fondul. In conformitate cu prevederile Deciziei nr. 574/2007/CE a 

Parlamentului European si a Consiliului, se constituie urmatoarele sisteme si functii: 

• sistemul de gestionare si control, care cuprinde proceduri de asigurare a 

corectitudinii si regularitatii cheltuielilor declarate in cadrul programelor anuale, 

proceduri privind identificarea si definirea functiilor indeplinite de autoritatile 

implicate in gestionarea Fondului, proceduri detaliate privind punerea in aplicare 

a sarcinilor delegate, proceduri de raportare si monitorizare a neregulilor si de 

recuperare a sumelor platite in mod nejustificat, in vederea asigurarii existentei 

unei piste de audit suficiente; 

• sistemul de monitorizare, care este coordonat de comitetul de monitorizare, 

compus din reprezentanti ai autoritatii responsabile si ai autoritatii delegate. In 

cadrul comitetului de monitorizare, Autoritatea de Audit de pe langa Curtea de 

Conturi si autoritatea de certificare participa in calitate de observator; 

• sistemul de control la fata locului, care consta in controale interim si ex post 

efectuate de catre autoritatea responsabila sau comisia mixta de control la fata 

locului. Controalele interim se efectueaza in orice moment pe toata durata 

implementarii proiectelor, iar controalele ex post pot fi efectuate in orice 

moment timp de 5 ani de la incetarea programului, respectiv de la data platii 

finale/recuperarii finale emise de Comisia Europeana catre autoritatea 

responsabila; 

• sistemul de verificare a sesizarilor interne sau externe, a alertelor la 

neregula/frauda primite de catre autoritatea responsabila sau autoritatea 

delegata, care consta in activitatile de prevenire, constatare a neregulilor, de 

stabilire si de recuperare a creantelor bugetare rezultate din nereguli, activitati 

efectuate de catre o comisie mixta de verificare formata din reprezentanti 

desemnati ai autoritatii delegate si ai autoritatii responsabile, la sediul 

beneficiarilor finali ai finantarii; 

• sistemul de audit instituit la nivelul autoritatii de audit, care consta in 

efectuarea unor verificari a cheltuielilor declarate, pe baza unui esantion care 

trebuie sa reprezinte cel putin 10% din totalul cheltuielilor declarate eligibile 

pentru fiecare program anual. 

� Sumele corespunzatoare contributiei financiare a Uniunii Europene acordate Romaniei 

din Fond se vireaza in contul de valuta al Ministerului Finantelor Publice deschis la 

Centrala Bancii Nationale a Romaniei. 

Utilizarea asistentei financiare acordate Romaniei prin intermediul 

Fondului pentru Frontierele Externe 
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In Monitorul Oficial nr. 543 din 22 iulie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 

110/2014 al ministrului Afacerilor Interne pentru modificarea si com-

pletarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 268/2010 

privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de 

conducere. 

Principalele prevederi 

� Examinarea se efectueaza de catre serviciul public comunitar pe a carui raza de 

competenta teritoriala: 

• candidatul isi are domiciliul sau resedinta; ori 

• se afla institutia de invatamant, in cazul persoanelor aflate la studii in Romania 

� Pentru stabilirea competentei potrivit prevederilor anterioare, candidatul trebuie sa 

declare pe propria raspundere ca: 

• locuieste in mod obisnuit cel putin 185 de zile din fiecare an calendaristic la o 

adresa de pe raza de competenta a serviciului public comunitar datorita unor 

legaturi personale sau profesionale ori altor legaturi stranse cu adresa respectiva; 

sau 

• revine periodic la o adresa de pe raza de competenta a serviciului public 

comunitar datorita unor legaturi personale cu adresa respectiva, desi locuieste 

alternativ in locuri diferite, situate in doua sau mai multe state membre, intrucat 

legaturile sale profesionale sunt intr-un loc diferit de cel al legaturilor personale; 

sau 

• locuieste la o adresa de pe raza de competenta a serviciului public comunitar 

pentru indeplinirea unei activitati sau misiuni pe o durata determinata in 

Romania, desi locuieste alternativ si in alte locuri diferite, situate in doua sau mai 

multe state membre; sau 

• se afla la studii in Romania de cel putin 6 luni, precizand institutia de invatamant 

care se afla pe raza de competenta teritoriala a serviciului public comunitar si 

adresa unde locuieste, in cazul candidatilor aflati la studii in Romania. 

� Dovada domiciliului sau a resedintei in Romania se face cu documente aflate in termen 

de valabilitate, dupa cum urmeaza: 

• pentru cetatenii romani, cu actul de identitate; 

• pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic 

European si pentru cetatenii Confederatiei Elvetiene, precum si pentru membrii 

de familie ai acestora care nu sunt cetateni ai statelor respective, cu documentul 

eliberat in conditiile O.U.G. nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul 

Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic 

European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, care atesta, la momentul inregistrarii in aplicatia 

informatica de examinare, dreptul de rezidenta legala pe teritoriul Romaniei; 

• pentru straini, cu documentul care atesta, la momentul inregistrarii in aplicatia 

informatica de examinare, dreptul de sedere legala pe teritoriul Romaniei. 

Ordinul privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului 

de conducere a suferit modificari 
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In Monitorul Oficial nr. 541 din 22 iulie 2014 a fost publicata H.G. nr. 

594/2014 privind recunoasterea Uniunii Juristilor din Romania ca fiind 

de utilitate publica. 

Principalele prevederi 

� Se recunoaste Uniunea Juristilor din Romania, persoana juridica romana de drept privat, 

fara scop patrimonial, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Magheru nr. 22, et. 1, 

sectorul 1, ca fiind de utilitate publica. 

Uniunea Juristilor din Romania a fost recunoscuta 

ca fiind  

de utilitate publica 

In Monitorul Oficial nr. 548 din 24 iulie 2014 a fost publicat 

Regulamentul nr. 3/2014 al Comisiei de concurs pentru recrutarea 

Inaltilor Functionari Publici pentru modificarea si completarea 

Regulamentului nr. 1/2008 privind organizarea si desfasurarea 

concursului pentru intrarea in categoria inaltilor functionari publici. 

Principalele prevederi 

� Rezultatul selectiei dosarelor, cu mentiunea «admis» sau «respins», se afiseaza de catre 

secretariat la sediul Agentiei. 

� Fiecare membru al comisiei de concurs propune, in ziua concursului, cel putin unul si 

cel mult 3 subiecte pentru fiecare dintre etapele prevazute la art.  

� Subiectele se formuleaza pe baza bibliografiei de concurs, cu respectarea prevederilor 

art. 10 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 341/2007, cu modificarile si completarile 

ulterioare, iar complexitatea acestora trebuie sa corespunda nivelului functiei publice 

corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici. 

� Subiectele la proba scrisa se stabilesc de catre comisia de concurs in ziua in care se 

desfasoara proba scrisa, dintre propunerile formulate, astfel incat sa se poata intocmi 

doua variante de subiecte. Subiectele stabilite de comun acord se semneaza de catre toti 

membrii prezenti ai comisiei de concurs, se multiplica intr-un numar egal cu numarul 

candidatilor inscrisi la concurs si se sigileaza in doua plicuri, stampilate cu stampila 

comisiei de concurs. 

� Pentru candidatii la ocuparea aceleiasi functii publice, subiectele sunt identice in 

cadrul aceluiasi concurs, cu exceptia cazului in care concursul se desfasoara in mal multe 

serii. 

� Membrii comisiei de concurs raspund pentru asigurarea confidentialitatii subiectelor 

propuse. 

� Pana la ora stabilita pentru terminarea probei scrise a concursului, membrii comisiei de 

concurs afiseaza la locul desfasurarii concursului legislatia incidenta pe baza careia vor fi 

notate lucrarile, potrivit prezentului regulament. 

�  Proba scrisa a concursului se organizeaza la sediul Agentiei, iar supravegherea 

candidatilor pe durata acesteia se asigura de secretariatul comisiei.  

Regulamentul concursului pentru recrutarea inaltilor functionari publici 

a suferit modificari 
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In Monitorul Oficial nr. 549 din 24 iulie 2014 a fost publicata Legea nr. 

118/2014 pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul 

judecatorilor si procurorilor. 

Principalele prevederi 

� Nu beneficiaza de pensia de serviciu si de indemnizatie judecatorii, procurorii, 

magistratii-asistenti si personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si 

procurorilor care, chiar ulterior eliberarii din functie, au fost condamnati definitiv ori s-a 

dispus amanarea aplicarii pedepsei pentru o infractiune de coruptie, o infractiune 

asimilata infractiunilor de coruptie sau o infractiune in legatura cu acestea, savarsite 

inainte de eliberarea din functie. Aceste persoane beneficiaza de pensie in sistemul 

public, in conditiile legii. 

� Punerea in miscare a actiunii penale pentru una dintre infractiunile prevazute anterior 

atrage, de drept, suspendarea solutionarii cererii de acordare a pensiei de serviciu sau, 

dupa caz, suspendarea platii pensiei de serviciu, daca aceasta a fost acordata pana la 

solutionarea definitiva a cauzei. In aceasta perioada, persoana fata de care s-a pus in 

miscare actiunea penala beneficiaza, in conditiile legii, de pensie din sistemul public. 

� Daca se dispune clasarea, renuntarea la urmarirea penala, achitarea, incetarea 

procesului penal sau renuntarea la aplicarea pedepsei fata de judecator, procuror, 

magistrat-asistent sau personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si 

procurorilor, acesta este repus in situatia anterioara si i se plateste pensia de serviciu de 

care a fost lipsit ca urmare a punerii in miscare a actiunii penale sau, dupa caz, diferenta 

dintre aceasta si pensia din sistemul public incasata dupa punerea in miscare a actiunii 

penale. 

� Hotararea de condamnare sau prin care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei, ramasa 

definitiva, se comunica de catre instanta de executare CSM.  

Magistratii condamnati pentru infractiuni de coruptie 

nu mai au dreptul la pensie de serviciu 

In Monitorul Oficial nr. 541 din 22 iulie 2014 a fost publicata Hotararea 

nr. 866/2014 a CSM pentru modificarea Regulamentului privind 

organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante 

de grefier la instantele judecatoresti si la parchetele de pe langa 

acestea, aprobat prin Hotararea CSM nr. 126/2007. 

Principalele prevederi 

� Concursul se desfasoara la nivelul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului de pe 

langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directiei Nationale Anticoruptie, curtilor de 

apel si parchetelor de pe langa curtile de apel, potrivit dispozitiilor prezentului 

regulament, in colaborare cu Scoala Nationala de Grefieri si sub coordonarea Consiliului 

Superior al Magistraturii. 

CSM a adus modificari Regulamentului privind organizarea si 

desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier 
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In Monitorul Oficial nr. 546 din 23 iulie 2014 a fost publicata Decizia nr. 

15 din 23 iunie 2014 a ICCJ - Completul pentru dezlegarea unor ches-

tiuni de Drept in Materie Penala privind interpretarea prevederilor 

art. 43 alin. (5) din noul Cod penal, ce reglementeaza regimul sanctio-

nator al recidivei, in situatia in care fapta a fost savarsita dupa execu-

tarea unei pedepse aplicate printr-o condamnare anterioara. 

Titularul si obiectul sesizarii 

� Prin Incheierea de sedinta din 24 februarie 2014 pronuntata in Dosarul nr. 276/93/2014, 

Curtea de Apel Bucuresti – Sectia I 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 prevederile art. 43 alin. (5) din noul Cod 

penal, ce reglementeaza regimul sanctionator al recidivei, in situatia in care fapta a 

fost savarsita dupa executarea unei pedepse aplicate printr-o condamnare anterioara, 

pot fi interpretate in sensul ca pot fi aplicabile si persoanelor ce au fost condamnate 

definitiv pentru savarsirea unei infractiuni cu retinerea art. 37 alin. 1 lit. b) din Codul 

penal anterior, in situatia in care pedeapsa aplicata a fost redusa in baza art. 6 din noul 

Cod penal. 

� Punctul de vedere al instantei de judecata cu privire la chestiunea de drept a carei 

dezlegare se solicita: 

� In incheierea de sesizare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, instanta de judecata nu a 

mentionat motivele care sustin admisibilitatea sesizarii, conform dispozitiilor art. 475 din 

Codul de procedura penala. 

� In legatura cu problema de drept sesizata, judecatorul cauzei a aratat ca se raliaza 

punctului de vedere al reprezentantului parchetului, in sensul ca, potrivit art. 43 alin. (5) 

din Codul penal, maximul special prevazut de legea noua este cel majorat cu jumatate, in 

situatia in care a fost retinuta starea de recidiva, majorarea maximului fiind obligatorie, 

potrivit acestor dispozitii. 

� ICCJ a decis admiterea sesizarii formulata de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia I penala, 

prin incheierea de sedinta din 24 februarie 2014 pronuntata in Dosarul nr. 276/93/2014, 

in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea in principiu a 

problemei de drept, respectiv daca prevederile art. 43 alin. (5) din noul Cod penal,ce 

reglementeaza regimul sanctionator al recidivei, in situatia in care fapta a fost savarsita 

dupa executarea unei pedepse aplicate printr-o condamnare anterioara, pot fi 

interpretate in sensul ca pot fi aplicabile si persoanelor ce au fost condamnate definitiv 

pentru savarsirea unei infractiuni cu retinerea art. 37 lit. b) dinCodul penal anterior, in 

situatia in care pedeapsa aplicata a fost redusa in baza art. 6 din noul Cod penal. 

� Stabileste ca, in interpretarea dispozitiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal, pentru ipo-

teza unei infractiuni comise in stare de recidiva postexecutorie judecata definitiv inain-

te de intrarea in vigoare a noului Cod penal,pedeapsa aplicata prin hotararea de con-

damnare se va compara cu maximul special prevazut in legea noua pentru infractiunea 

savarsita prin luarea in considerare a dispozitiilor art. 43 alin. (5) din Codul penal. 

 

ICCJ - Regimul sanctionator al recidivei raportat la art. 6 NCP 
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In Monitorul Oficial 544 din 23 iulie 2014 a fost publicata Decizia nr. 

359 din 25 iunie 2014 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de 

neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (4) si (5) si ale art. 48 

alin. (2) lit. k) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei. 

Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 22 noiembrie 2013, pronuntata in Dosarul nr 4.074/83/2013, 

Tribunalul Satu Mare — Sectia I civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de 

neconstitutionalitate a prevederilorart. 7 alin. (4) si (5) si ale art. 48 alin. (2) lit. k) din 

Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, exceptie ridicata de Todica Aniko intr-o 

cauza avand ca obiect incuviintarea adoptiei unui minor la solicitarea sotiei tatalui firesc 

al acestuia. 

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca cerinta legala potrivit 

careia tatal firesc din punctul de vedere al legislatiei privind recunoasterea filiatiei 

trebuie sa se supuna, suplimentar, unei noi expertize realizate prin metoda serologica 

ADN, pentru ca respectivul minor sa poata fi adoptat de catre sotia acestuia, este 

excesiva, nejustificata si contravine interesului superior al copilului, descurajeaza 

procedura adoptiei, reprezentand chiar un impediment la adoptie si la asigurarea unui 

mediu stabil si armonios pentru copil. 

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

tionalitate ridicata de Todica Aniko in Dosarul nr. 4.074/83/2013 al Tribunalului Satu 

Mare - Sectia I civila si a constatat ca dispozitiile art. 7 alin. (4) si (5) si ale art. 48 alin. (2) 

lit. k) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei sunt constitutionale in raport cu 

criticile formulate. 

� In cadrul opiniei separate a judecatorilor prof. univ. dr. Mona-Maria Pivniceru si prof. 

univ. dr. Valer Dorneanu se arata: 

� In dezacord cu solutia adoptata de Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 359 din 25 

iunie 2014, consideram ca exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (4) 

si (5) si ale art. 48 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei 

trebuia admisa in totalitate. 

� O asemenea maniera de reglementare contravine dreptului la viata intima, familiala si 

privata consacrat deart. 26 din Constitutie si nesocoteste totodata dispozitiile art. 8 din 

Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamen-

tale, deoarece ingerinta Statului asupra dreptului la viata intima, familiala si privata nu 

indeplineste exigentele acestei conventii. Totodata, textul criticat aduce atingere princi-

piului legalitatii si al obligativitatii respectarii legii, consacrat de art. 1 alin. (5) din 

Constitutia Romaniei. 

� Astfel, modalitatea de reglementare criticata in prezenta cauza instituie o prezumtie de 

rea-credinta, in sensul ca il obliga pe tatal firesc al copilului sa faca dovada filiatiei la 

momentul introducerii unei cereri de adoptie de catre sotia acestuia. Prezumtia de buna-

credinta este cea care trebuie sa constituie premisele unei reglementari in materia 

drepturilor si libertatilor fundamentale, cu atat mai mult cu cat, potrivit art. 57 din 

Constitutie, „cetatenii romani, cetatenii straini si apatrizii trebuie sa isi exercite 

drepturile si libertatile constitutionale cu buna - credinta...”. Asadar, drepturile sunt 

prezumate a fi exercitate cu buna-credinta, pana la proba contrara. 

CC a respins cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate 

a Legii privind procedura adoptiei 
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In Monitorul Oficial nr. 543 din 22 iulie 2014 a fost publicata Hotararea 

CEDO din 14 ianuarie 2014 in Cauza Asociatia Victimelor Magistratilor 

din Romania impotriva Romaniei. 

Titularul si obiectul sesizarii 

� La originea cauzei se afla Cererea nr. 47.732/06 indreptata impotriva Romaniei, prin care 

noua resortisanti ai acestui stat, precum si Asociatia Victimelor Magistratilor din 

Romania (reclamantii), au sesizat Curtea la 14 august 2006, in temeiul art. 34 din 

Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (Conventia). 

� Reclamantii au sustinut, in special, ca refuzul instantelor nationale de a inscrie asociatia 

reclamanta in Registrul asociatiilor si fundatiilor a fost nejustificat si a incalcat dreptul 

acestora la libertatea de asociere. 

Cu privire la pretinsa incalcare a art. 11 din Conventie 

� Reclamantii se plang de incalcarea de catre autoritati a dreptului lor la libertatea de 

asociere prin respingerea de catre acestea a cererii de inregistrare a asociatiei, in 

conformitate cu dispozitiile de drept intern. Art. 11 din Conventie. 

Cu privire la admisibilitate 

� Curtea constata ca acest capat de cerere nu este in mod vadit nefondat in sensul art. 35 

§3 a) din Conventie. In continuare constata ca nu prezinta niciun alt motiv de 

inadmisibilitate. Prin urmare este declarat admisibil. 

Prejudiciu 

� Reclamantii au solicitat 6 000 euro cu titlu de despagubire pentru prejudiciul material 

si 1.000 EUR pentru fiecare an de intarziere de inscriere a asociatiei. De asemenea, au 

solicitat 3.000 EUR cu titlu de despagubire pentru prejudiciul moral tinand seama de 

umilirea si frustrarea suferite ca urmare a imposibilitatii de atingere a scopurilor propuse 

prin constituirea asociatiei. 

� Curtea reitereaza ca trebuie sa existe o legatura clara de cauzalitate intre prejudiciul 

pretins de reclamanti si incalcarea Conventiei constatata. Curtea nu considera pretinsul 

prejudiciu material ca fiind justificat in totalitate, dar nu considera nerezonabila supozitia 

ca reclamantii au suportat in mod cert cheltuieli cauzate in mod direct de incalcarea 

constatata. De asemenea, considera ca, drept urmare a incalcarii constatate, reclamantii 

au suferit in mod cert un prejudiciu moral care nu poate fi reparat doar prin constatarea 

incalcarii. 

� In consecinta, tinand seama de circumstantele spetei in ansamblu si pronuntandu-se in 

echitate, Curtea acorda in comun reclamantilor 2.000 EUR cu titlu de despagubire pentru 

prejudiciile materiale si morale, plus orice suma ce poate fi datorata cu titlu de impozit. 

� Curtea a declarat cererea admisibila in ceea ce priveste art. 11 din Conventie si 

inadmisibila pentru celelalte capete de cerere si a hotarat ca a fost incalcat art. 11 din 

Conventie. 

� Curtea a mai hotarat ca statul parat trebuie sa plateasca in comun reclamantilor, in 

termen de 3 luni de la data ramanerii definitive a hotararii, in conformitate cu art. 44 §2 

din Conventie, suma de 2.000 EUR (doua mii de euro), plus orice suma ce poate fi 

datorata cu titlu de impozit, cu titlu de despagubire pentru prejudiciile materiale si 

morale, suma care trebuie convertita in moneda nationala a statului parat la rata de 

schimb aplicabila la data platii. 

CEDO a condamnat Romania in Cauza Asociatia Victimelor Magistratilor 

din Romania pentru incalcarea art. 11 din Conventie 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Procedura de transmitere a datelor de supraveghere catre Banca Centrala Europeana a fost adoptata 
 

In Jurnalul Oficial nr. L 214 din 19 iulie 2014 a fost publicata Decizia Bancii Centrale Europene din 2 iulie  

2014 privind transmiterea catre Banca Centrala Europeana de date de supraveghere raportate 

autoritatilor nationale competente de catre entitatile supravegheate in conformitate cu Regulamentul 

de punere in aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei (BCE/2014/29).  
 

Decizia stabileste procedurile privind transmiterea catre BCE de date raportate autoritatilor nationale 

competente de catre entitatile supravegheate pe baza Regulamentului de punere in aplicare (UE) 

nr. 680/2014 al Comisiei de stabilire a unor standarde tehnice de punere in aplicare cu privire la 

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

nr. 575/2013 al Parlamentului si al Consiliului (JO L 191 din 28.6.2014). 

 

Noua recomandare a Comisiei privind protectia consumatorilor 
 

In Jurnalul Oficial nr. L 214 din 19 iulie 2014 a fost publicata Recomandarea Comisiei din 14 iulie 2014 

privind principiile pentru protectia consumatorilor si a utilizatorilor de servicii de jocuri de noroc 

online si pentru impiedicarea accesului minorilor la jocurile de noroc (2014/478/UE), text cu relevanta 

pentru SEE. 
 

Recomandarea are ca scop sa atinga un nivel ridicat de protectie a consumatorilor, a jucatorilor si a 

minorilor prin adoptarea unor principii privind serviciile de jocuri de noroc online si comunicarile 

comerciale responsabile cu privire la aceste servicii, pentru a proteja sanatatea cetatenilor si, de 

asemenea, pentru a reduce la minimum eventualele prejudicii economice care ar putea rezulta in urma 

practicarii compulsive sau excesive de jocuri de noroc. Statele membre trebuie sa notifice Comisiei 

toate masurile adoptate in conformitate cu aceasta recomandare pana la 19 ianuarie 2016. 

 

Omologarea autovehiculelor privind sistemele avansate de franare de urgenta a fost reglementata 
 

In Jurnalul Oficial nr. L 214 din 19 iulie 2014 a fost publicat Regulamentul nr. 131 al Comisiei Economice 

pentru Europa din cadrul Organizatiei Natiunilor Unite (CEE/ONU) — Dispozitii uniforme privind 

omologarea autovehiculelor cu privire la sistemele avansate de franare de urgenta (AEBS). 
 

Regulamentul stabileste dispozitii cu privire la sistemele avansate de franare de urgenta (AEBS – 

Advanced Emergency Braking System) instalate pe autovehiculele din categoriile M2, M3, N2 si N3 

folosite in principal in conditii de autostrada. Acest regulament se aplica omologarii vehiculelor din 

categoriile mentionate mai sus cu privire la  sistemul integrat pentru evitarea sau atenuarea gravitatii 

unei coliziuni posterioare in banda. 

 

Cerintele de monitorizare pentru sistemele de plati de importanta sistemica (SIPS) au fost adoptate 

 

In Jurnalul Oficial nr. L 217 din 23 iulie 2014 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 795/2014 al Bancii 

Centrale Europene din 3 iulie 2014 privind cerintele de monitorizare pentru sistemele de plati de 

importanta sistemica (BCE/2014/28). 
 

Regulamentul stabileste  cerintele de monitorizare pentru sistemele de plati de importanta sistemica 

(SIPS – systemically important payment systems), precum si conditiile in care un sistem de plati este 

identificat drept SIPS. Una dintre aceste conditii consta in aceea ca sistemul de plati sa fie eligibil 

pentru a fi notificat ca un sistem in conformitate cu Directiva 98/26/CE de catre un stat membru a 

carui moneda este euro sau operatorul sau este stabilit in zona euro, inclusiv prin intermediul unei 

sucursale, prin care sistemul este operat. 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Noi conditii de impozitare a profiturilor repartizate societatilor-mama de catre filialele acestora din 

diferite state membre 

 

In Jurnalul Oficial nr. L 219 din 25 iulie 2014 a fost publicata Directiva 2014/86/UE a Consiliului din 8 iulie 

2014 de modificare a Directivei 2011/96/UE privind regimul fiscal comun care se aplica societatilor-

mama si filialelor acestora din diferite state membre.  

 

Directiva stabileste conditiile in care, in temeiul asocierii dintre societatea-mama si filiala, o societate-

mama sau sediul permanent  care primeste profituri repartizare,  statul membru in care este situata 

societatea-mama si statul membru in care se afla sediul sau permanent trebuie sa impoziteze sau nu 

profiturile respective. Aceste conditii sunt urmatoarele: - profiturile respective nu se impoziteaza, in 

masura in care aceste profituri nu sunt deductibile de filiala ; - se impoziteaza profiturile respective, in 

masura in care aceste profituri sunt deductibile de filiala.  Conform acestei directive, statele membre 

au obligatia sa asigure intrarea in vigoarea a actelor cu putere de lege si a actelor administrative 

necesare pentru a se conforma cu pana la 31 decembrie 2015. 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 235 din 21 iulie 2014 au fost publicate ultimele publicatii CJUE.  
 
 

 

Jurisprudenta europeana 
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Cereri de reexaminare semnate 

 

 

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.  

 

Comisia Europeana > organizeaza o procedura de selectie pentru postul de Director executiv al 

intreprinderii comune ,,Shift2Rail”  (Agent temporar pentru o perioada de 5 ani, cu posibilitatea 

prelungirii o singura data, pe o perioada de cel mult 5 ani – gradul AD 14, Bruxelles) — 

COM/2014/10363. Anuntul a fost publicat in JO C 242 A din 25 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 inscrierea pe internet, accesand site-ul: 

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

 

Procedura de selectie si numire poate presupune pentru candidati si alte interviuri si/sau teste decat 

cele indicate in anuntul publicat. Data intrarii in functie a directorului executiv este preconizata a fi 1 

martie 2015. 

 

Termen-limita: 22 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 

 

Cereri de reexaminare 

 
Presedintele a semnat miercuri, 23 iulie, cererea de reexaminare asupra Legii 

pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 
 

 

Codul rutier s-ar putea modifica din nou 
 

Ministerului Afacerilor Interne a publicat in data de 22 iulie un proiect de 

ordonanta pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 195/2002 

privind circulatia pe drumurile publice. 

Prin proiect se propune: 

� revizuirea definitiei „autovehiculului” – sunt avute in vedere criteriile stabilite in Directiva 

126/2006/CE; definirea „tractorului agricol sau forestier” prin comasarea elementelor vizate de 

definitia „tractorului” si a „tractorului rutier”, precum si prin preluarea criteriilor stabilite de 

Directiva 126/2006/CE; 

� termenul „tractor” se inlocuieste cu expresia „tractor agricol sau forestier”; 

� expresiile „de autovehicule sau de tramvaie” si „de autovehicule si de tramvaie” se inlocuiesc cu 

expresia „de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie”, iar expresiile 

„autovehicul si tramvai” / „autovehicule si tramvaie” se inlocuiesc, dupa caz, cu expresiile 

„autovehicul, tractor agricol sau forestier si tramvai” sau „autovehicule, tractoare agricole sau 

forestiere si tramvaie; termenul „autovehicule” / „autovehicul” se inlocuieste, dupa caz, cu 

expresiile „autovehicule si tractoare agricole sau forestiere” si „autovehicul si tractor agricol sau 

forestier”; expresiile „autovehicul sau tramvai” si „autovehicule sau tramvaie” / „autovehicule ori 

tramvaie” se inlocuiesc, dupa caz, cu expresiile „autovehicul, tractor agricol sau forestier ori 

tramvai” si „autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie”; expresia „autovehicule si 

remorci” se inlocuieste cu expresia „autovehicule, tractoare agricole sau forestiere si remorci”; 

� modificarea alin. (5
3
) al art. 24 pentru a se evidentia faptul ca eliberarea permiselor de 

conducere pierdute, furate, deteriorate sau a caror valabilitate administrativa expira este 

conditionata de domiciliul, resedinta situatia persoanelor aflate la studii in Romania; 

� revizuirea in mod corespunzator a situatiei in care permisele de conducere eliberate pentru 

categoriile A, B, C sau D sunt valabile pentru categoriile A1, A2, B1, C1, respectiv D1; 

� redefinirea si detalierea criteriilor care stabilesc regimul juridic al „resedintei normale”; 

� indreptarea unor erori identificate in norme de trimitere la articole din cuprinsul ordonantei sau 

din cuprinsul Codului penal sau de procedura penala; 

� realizarea unei norme de trimitere la prevederile Codului de procedura penala care stabilesc 

unele conditii cu privire la recoltarea mostrelor biologice, in cazul conducerii unui vehicul de catre 

o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice sau a altor substante; 

� completarea listei institutiilor medicale unde se recolteaza mostre biologice; 

� completarea cazurilor de reexaminare cand permisul de conducere a fost anulat ca urmare a 

ramanerii definitive a unei hotarari definitive, cu situatia in care a intervenit aplicarea legii penale 

de dezincriminare; 

� reglementarea situatiei in care masura anularii a fost dispusa in baza hotararii judecatoresti 

definitive de condamnare pentru o fapta care nu mai este prevazuta de legea penala; 

� reglementarea situatiei in care titularul permisului de conducere depune o cerere de restituire 

ca urmare a hotararii definitive a instantei prin care se constata aplicarea legii penale de dezincri-

minare potrivit art. 4 din Codul penal, iar masura anularii nu a fost dispusa pana la data depunerii 

cererii, in sensul ca seful serviciului rutier competent dispune restituirea permisului de conducere. 

 

� 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. 
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Proiect pentru despagubirea deponentilor la CEC 

in vederea achizitionarii de autoturisme 

 
 

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

de ordonanta pentru completarea O.U.G. nr. 156/2007 privind 

despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la C.E.C. - S.A. 

in vederea achizitionarii de autoturisme. 

Conform expunerii de motive, ordonanta stabileste modalitatea de acordare a despagubirilor 

pentru persoanele fizice care nu pot prezenta documentele doveditoare care sa ateste data 

constituirii depozitul la C.E.C. - SA, astfel incat si aceasta categorie de depunatori sa primeasca 

despagubiri odata cu ceilalti, respectiv la data scadentei emisiunii de titluri de stat stabilita prin 

H.G. nr. 392/2014, respectiv 3 septembrie 2014. Astfel, pentru aceste persoane calculul 

despagubirii se face de la data transferului la Banca Romana pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A. pana 

la data de 31 decembrie 2013. 

 

In vederea despagubirii acestor deponenti, MFP va proceda la o emisiune de titluri de stat in limita 

unui plafon de 5.000.000 lei. 

 

Pentru a intra in posesia despagubirilor, toti deponentii indreptatiti, mandatarii sau succesorii 

legali ai acestora se vor prezenta la orice unitate a B.R.D. Groupe Societe Generale SA, cu un act de 

identitate valabil, acte de stare civila, procura speciala autentificata pentru a face dovada 

mandatului, certificat de mostenitor si alte documente legale, dupa caz. 

 

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

asteptate pe adresa de e-mail: publicinfo@mfinante.ro, in 10 zile de la publicare. 

MDRAP a elaborat Normele metodologice de aplicare a Legii urbanismului 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a publicat pe data 

de 23 iulie un proiect de ordin pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si 

Conform proiectului, normele metodologice sunt elaborate in scopul aplicarii unitare a prevederilor 

Legii, precum si in corelare cu prevederile aplicabile in domeniul amenajarii teritoriului si urbanis-

mului, ale altor acte normative in vigoare. Modalitatea detaliata de elaborare a strategiilor de dez-

voltare teritoriala, a documentatiilor de amenajare a teritoriului, a documentatiilor de urbanism si a 

planurilor de mobilitate urbana se stabileste prin ghiduri metodologice care se aproba prin ordin al 

conducatorului autoritatii administratiei publice centrale cu atributii in domeniul amenajarii 

teritoriului si urbanismului. 

 

Proiectul cuprinde, printre altele, norme privind: Planul de amenajare a teritoriului national, Planul 

de amenajare a teritoriului zonal regional, Planul de amenajarea teritoriului judetean, strategia de 

dezvoltare teritoriala zonala periurbana/metropolitana, planul de mobilitate urbana, Planul urbanis-

tic general, Planul urbanistic zonal, Planul urbanistic de detaliu, documentatiile de urbanism, atribu-

tiile autoritatilor administratiei publice locale si certificatul de urbanism. 

 

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

asteptate pe adresa de e-mail: iulia.matei@mdrap.ro, in 10 zile de la publicare. 
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Va dorim lectura placuta! 

 
 

Autor: Mihail Udroiu 

Noile Coduri penale 

Editura C.H. Beck, 2014 

 

 

 
 

Noile Coduri penale  

Cele mai performante carti de Drept penal 

Informatii complete pe fiecare tema de drept penal 

Detalii care fac diferenta in sustinerea oricarui examen 

Drept penal  
Elaborate de unul dintre membrii comisiei de elaborare a proiectului NCP, contine un 

comentariu aprofundat si clar al noilor institutii de drept penal Partea generala in scopul 

intelegerii intentiei legiuitorului, dar si a modului in care se vor aplica in practica noile dispoziţii 

penale. 

Solutii jurisprudentiale ale instantei supreme si ale altor instante nationale, care isi pastreaza 

valabilitatea din perspectiva rationamentului juridic si dupa intrarea in vigoare a NCP. 

 

Procedura penala 
Autorul realizeaza o prezentare detaliata a modului in care vor fi aplicate in practica institutii de 

o noutate absoluta in sfera procesuala. 

Lucrarea contine si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului in cauzele contra 

Romaniei, in scopul relevarii modului in care normele NCPP trebuie interpretate din perspectiva 

instantei de la Strasbourg. 
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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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