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Oficial al Romaniei 

 

� Acte publicate in Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene 

 

� Procesul legislativ la 

Camera Deputatilor 

 

� Transparenta decizionala 

 

� Recursuri in interesul legii 

promovate 

 
 

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

dovedeste util atat pentru specialisti, cat si pentru absolventii 

facultatilor de drept sau chiar pentru cititorii interesati de 

informatii legislative, actualizate saptamanal. 

InfoLEGALis reprezinta un instrument de lucru in care este 

realizata o selectie a unor elemente de noutate legislativa. 

Contine informatii despre evenimente legislative care se afla 

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

proiect. 

Proiectul se adreseaza nu numai celor care lucreaza in 

domeniul juridic, ci si celor care doresc sa afle noutatile 

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

un specialist. 

Intreaga echipa desfasoara o munca sustinuta pentru a 

publica in timp util noutatile legislative. Orice propuneri sau 

sugestii le asteptam la adresa de contact. 
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Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
 

  

 

 

 
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perioada in care judecatorul sau procurorul este membru al CSM constituie vechime in aceste functii. 
 

 

 

 

 

Legea privind Consiliul Superior al Magistraturii a fost republicata 

In Monitorul Oficial nr. 628 din 1 septembrie 2012 a fost republicata Legea 

nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Republicarea a fost 

facuta in temeiul art. 80 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a 

Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, dandu-se textelor o 

noua numerotare. 

Structura CSM 

CSM este alcatuit din 19 

membri, din care: 

a) 9 judecatori si 5 procurori, alesi 

in adunarile generale ale 

judecatorilor si procurorilor, care 

compun cele doua sectii ale 

Consiliului, una pentru judecatori 

si una pentru procurori; 

b) 2 reprezentanti ai societatii 

civile, specialisti in domeniul 

dreptului, care se bucura de inalta 

reputatie profesionala si morala, 

alesi de Senat; 

c) presedintele Inaltei Curti de 

Casatie si Justitie, reprezentant al 

puterii judecatoresti, ministrul 

justitiei si procurorul general al 

Parchetului de pe langa Inalta 

Curte de Casatie si Justitie, care 

sunt membri de drept ai 

Consiliului. 

In cadrul actului normativ se arata: Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei 

justitiei, este independent si se supune in activitatea sa numai legii. Membrii CSM raspund in fata 

judecatorilor si procurorilor pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului. Consiliul 

Superior al Magistraturii functioneaza ca organ cu activitate permanenta. 

Alte prevederi 
 

Judecatorii si procurorii, membri ai CSM, sunt alesi in adunarile generale ale 

judecatorilor sau, dupa caz, ale procurorilor. 

 

Data la care au loc adunarile generale ale judecatorilor si ale procurorilor se 

stabileste de catre Plenul CSM cu cel putin 90 de zile inainte de expirarea 

mandatului membrilor acestuia si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, 

Partea a III-a, si pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

Presedintele si vicepresedintele CSM nu exercita activitatea de judecator sau 

procuror. Judecatorii si procurorii alesi ca membri ai Consiliului Superior al 

Magistraturii isi suspenda activitatea de judecator, respectiv de procuror, 

referitoare la prezenta judecatorilor in complete de judecata, respectiv efectuarea 

actelor de urmarire penala de catre procurori. La incetarea mandatului, cei care au 

optat pentru suspendarea activitatii isi reiau activitatea de judecator sau procuror. 

 

Membrii alesi ai Consiliului Superior al Magistraturii aflati in functie la data intrarii 

in vigoare a prezentei legi pot opta pentru suspendarea activitatii de judecator sau 

procuror pentru perioada ramasa pana la terminarea mandatului. Optiunea se 

exprima in scris, la presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de 

30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. 

 

Functiile de conducere detinute de judecatorii sau procurorii alesi ca membri ai 

Consiliului Superior al Magistraturii se suspenda de drept la data publicarii hotararii 

Senatului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Membrii alesi ai Consiliului 

Superior al Magistraturii ce detin o functie de conducere la instante ori parchete, la 

data intrarii in vigoare a prezentei legi, pot opta pentru suspendarea din functia de 

conducere respectiva in conditiile alin. (3). 

 

Sectia pentru judecatori a CSM este alcatuita din: 

� 2 judecatori de la ICCJ; 

� 3 judecatori de la curtile de apel; 

� 2 judecatori de la tribunale; 

� 2 judecatori de la judecatorii. 

Sectia pentru procurori a CSM este alcatuita din: 

 

� 1 procuror de la Parchetul de pe langa ICCJ sau de la 

Parchetul National Anticoruptie; 

 

� 1 procuror de la parchetele de pe langa curtile de apel; 

 

� 2 procurori de la parchetele de pe langa tribunale; 

 

� 1 procuror de la parchetele de pe langa judecatorii. 



   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

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

 

 

 

 

 

 

 

Printre altele se arata ca: Posturile de notar public sunt prevazute in anexele nr. 1–15, intocmite 

pentru fiecare camera a notarilor publici, si in anexa nr. 16, cuprinzand situatia centralizata. 
 

 

 

 

 

Organizarea profesiilor 

Ministerul Justitiei a actualizat lista 

cuprinzand numarul total al notarilor 

publici 
 

In Monitorul Oficial nr. 636 din 6 septembrie 2012 a fost publicat Ordinul 

nr. 2872/C/2012 al ministrului Justitiei privind actualizarea numarului 

total al notarilor publici pentru anul 2012. 

Pentru 2012 

Posturile de notar public se stabilesc 

şi se actualizează la 2.472, din care 

� 2.285 notari publici in functie 

�  80 notari publici suspendati 

� 107 posturi vacante 

Prevederile privind activitatea 

consilierilor juridici din cadrul MApN  

au suferit modificari 
 
In Monitorul Oficial nr. 633 din 4 septembrie 2012 a fost publicat Ordinul 

nr. 97/2012 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind 

activitatea legislativa si de asistenta juridica in Ministerul Apararii 

Nationale, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. 

M.75/2009. 

 

Dintre principalele modificari ale Ordinului nr. 97/2012 mentionam: 

 

� Consilierul juridic stagiar isi desfasoara activitatea coordonat de un 

consilier juridic indrumator din Ministerul Apararii Nationale, acesta din urma 

fiind fie seful structurii juridice in care consilierul juridic stagiar este incadrat, 

fie consilierul juridic definitiv cu functia cea mai inalta din garnizoana, cu 

exceptia consilierilor juridici cu atributii pe linie procesuala. 

 

� Consilierii juridici din Ministerul Apararii Nationale, indiferent de structura 

in care acestia isi desfasoara activitatea, sunt coordonati din punct de vedere 

profesional de Directie, in conditiile stabilite prin dispozitie a sefului acesteia. 

 

� Consilierul juridic stagiar imputernicit poate pune concluzii la judecatorii si 

la tribunale ca instante de fond, la organele de urmarire penala, precum si la 

celelalte organe cu activitate jurisdictionala. 

 

� Consilierul juridic definitiv imputernicit poate pune concluzii la instantele 

judecatoresti de toate gradele, la organele de urmarire penala, precum si la 

toate organele cu activitate jurisdictionala. 

 

Dispozitii procedurale 

Executarea hotararilor judecatoresti 

este obligatia unitatilor militare 

reprezentate in proces. 

Intampinarile, cererile 

reconventionale, cele pentru 

exercitarea cailor de atac, ordinare 

si extraordinare, altele decat 

recursul in interesul legii, precum si 

orice alte acte procesuale prevazute 

de lege vor fi inaintate instantelor 

de judecata, sub semnatura sefului 

Directiei sau a consilierilor juridici cu 

atributii pe linie procesuala 

imputerniciti. 

Renuntarea la drepturile aflate in 

litigiu si la judecata, precum si la 

caile de atac exercitate se aproba de 

catre ministrul apararii nationale, la 

propunerea motivata a sefului 

Directiei. 

Neexercitarea cailor de atac se 

aproba de catre seful Directiei, la 

propunerea consilierului juridic cu 

atributii pe linie procesuala 

imputernicit in cauza, inaintata 

ierarhic. 
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In Monitorul Oficial nr. 635 din 6 septembrie 2012 a fost publicata 

O.U.G. nr. 47/2012 pentru modificarea si completarea unor acte 

normative si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. 

Acest act  a fost adoptat luand in considerare opiniile si recomandarile Fondului Monetar 

International, Comisiei Europene si ale Bancii Mondiale referitoare la deficitul bugetar prognozat, 

precum si necesitatea reducerii volumului de plati restante si de arierate inregistrate la nivelul 

autoritatilor administratiei publice centrale si locale, pentru evitarea blocajelor financiare de la 

nivelul acestora. 

 

 

 

Masuri fiscal-bugetare in vederea reducerii arieratelor 

Ce acte modifica 

� Legea nr. 273/2006 privind 

finantele publice locale 

� Legea nr. 500/2002 privind 

finantele publice 

� O.G. nr. 64/2001 privind 

repartizarea profitului la societatile 

nationale, companiile nationale si 

societatile comerciale cu capital 

integral sau majoritar de stat, 

precum si la regiile autonome 

� Legea nr. 31/1990 privind 

societatile comerciale 

� Legea minelor nr. 85/2003 

� Legea petrolului nr. 238/2004 

� Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal 

� O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 

procedura fiscala 

� O.G. nr. 13/2012 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 

2012 

Principalele modificari 
 
� Arieratele sunt plati restante cu o vechime mai mare de 90 de zile, calculata de 

la data scadentei. 

 

� Ordonatorii de credite 

- au obligatia ca in executia bugetelor sa asigure achitarea platilor restante, 

precum si a platilor restante rezultate in cursul anului curent. 

- au obligatia ca in executia bugetelor locale ale comunelor, oraselor, 

municipiilor,institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetele 

locale,institutiilor publice finantate integral din venituri proprii sa asigure 

achitarea platilor restante, precum si a platilor restante rezultate in cursul anului 

curent. 

- pot face noi angajamente legale, in limita prevederilor bugetare aprobate, 

numai dupa stingerea platilor restante inregistrate la finele anului anterior, 

respectiv a arieratelor din executia anului curent, cu exceptia celor provenite din 

neacordarea sumelor cuvenite conform contractelor de finantare a proiectelor 

derulate prin programe nationale. Prin exceptie, se pot incheia noi angajamente 

legale pentru proiecte/programe finantate din fonduri externe nerambursabile. 

 

� In situatia platilor restante se evidentiaza distinct platile restante provenite din 

activitatea institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, din 

neacordarea sumelor cuvenite la care s-au angajat institutiile publice din 

administratia publica centrala prin semnarea contractelor de finantare a 

proiectelor derulate prin programe nationale si cele determinate de 

implementarea proiectelor ce beneficiaza de fonduri externe nerambursabile. 

 

� La situatia platilor restante inregistrate la nivelul bugetului general al 

unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se anexeaza situatia platilor 

restante pe fiecare institutie publica de subordonare locala, finantata integral din 

venituri proprii. Metodologia privind raportarea platilor restante se aproba prin 

ordin al ministrului finantelor publice. 

 

� Creditele bugetare aprobate prin bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor,institutiilor publice 

finantate integral sau partial din bugetele locale,institutiilor publice finantate integral din venituri proprii pot fi 

folosite prin deschideri de credite efectuate de ordonatorii de credite ai acestora, in limita sumelor aprobate, 

potrivit destinatiei stabilite si cu respectarea dispozitiilor legale care reglementeaza efectuarea cheltuielilor 

respective, precum si cu respectarea procedurilor si calendarului aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice. 



   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

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

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
  

Instructiuni de completare si depunere a formularului 171 

Depunerea declaratiei 

� Formularul 171 „Declaratie privind contributiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul 

national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, pentru perioada cuprinsa intre trimestrul 

IV al anului 2009 si trimestrul III al anului 2011“ se completeaza si se depune de catre persoanele care datoreaza aceste 

contributii, prevazute la art. 9 alin. (7) din O.U.G. nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor 

cheltuieli in domeniul sanatatii, cu completarile ulterioare. 

� Formularul se utilizeaza pentru declararea contributiei prevazute la art. 363
1
 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in 

domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru perioada cuprinsa intre trimestrul IV al anului 2009 si 

trimestrul III al anului 2011, in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 17/2012. 

Termenul de depunere a declaratiei 

Formularul 171 se depune in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a O.G. nr. 17/2012. 

Organul fiscal competent 

Formularul 171 se depune la organul fiscal in a carui evidenta fiscala contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite, 

taxe si contributii. 

Modul de depunere 

Formularul 171 se distribuie, la cerere, de catre unitatile fiscale. In cazul in care platitorul corecteaza declaratia depusa 

initial, declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular, inscriind „X“ in spatiul special prevazut in acest 

scop. 

Formularul se depune la organul fiscal competent in format hartie, semnat si stampilat, potrivit legii. 

3 noi formularele  

� Adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti  

� Adresa de instiintare privind infiintarea popririi asupra disponibilitatilor banesti 

� Decizia de ridicare a masurilor de executare silita asupra disponibilitatilor banesti. 

 

Creante fiscale • Masuri fiscal bugetare  

A fost aprobata modificarea unor formulare  

in domeniul colectarii creantelor fiscale 

 
In Monitorul Oficial nr. 637 din 7 septembrie 2012 a fost publicat 

Ordinul nr. 1303/2012 al presedintelui ANAF privind modificarea si 

completarea Ordinului nr. 1438/2012 pentru aprobarea modelelor unor 

formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale. 

A fost aprobat formularul 171 privind contributiile 

trimestriale datorate pentru medicamente 

 
In Monitorul Oficial nr.  629 din 1 septembrie 2012 a fost publicat Ordinul 

1.151/2012 pentru aprobarea formularelor si a instructiunilor necesare 

aplicarii prevederilor art. 5 din O.G. nr. 17/2012 privind reglementarea unor 

masuri fiscal-bugetare. 
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Procesul de dobandire de catre un potential achizitor a calitatii de actionar 

semnificativ al unui asigurator 

Etape: 

� evaluarea proiectului de achizitie si avizarea intentiei unui potential achizitor de a deveni actionar 

semnificativ la un asigurator de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor; 

� realizarea proiectului de achizitie si aprobarea noului actionar semnificativ al asiguratorului de catre 

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor. 

 

Avizarea prealabila a proiectului de achizitie nu garanteaza aprobarea noului actionar semnificativ al 

asiguratorului; procesul de dobandire a calitatii de actionar semnificativ este incheiat doar dupa obtinerea 

aprobarii ca actionar semnificativ de la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor. 

In Monitorul Oficial nr. 631 din 3 septembrie 2012 a fost publicat 

Ordinul nr. 16/2012 al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor 

pentru punerea in aplicare a Normelor privind autorizarea si 

functionarea asiguratorilor. 

 

Normele privind autorizarea si functionarea asiguratorilor 

Procesul de autorizare a asiguratorilor de catre CSA 

Etape: 

� avizarea prealabila in vederea inregistrarii ca asigurator la oficiul registrului comertului; 

� autorizarea functionarii ca asigurator, in conformitate cu art. 12 alin. (3) din Legea nr. 32/2000,  

cu modificarile si completarile ulterioare. 

Avizarea prealabila in vederea inregistrarii ca asigurator la oficiul registrului comertului nu garanteaza 

obtinerea autorizatiei de functionare. 

Autorizarea asigurarilor 

Denumirea unui asigurator trebuie sa contina sintagmele „asigurari“, „asigurari-reasigurari“, dupa caz, sau derivate ale acestora, 

in limba romana ori intr-o limba de larga circulatie. 

Obiectul de activitate al asiguratorilor trebuie sa fie unic, respectiv asiguratorul sa exercite exclusiv activitate de asigurare 

conform prevederilor art. 2 lit. A pct. 1 din Legea nr. 32/2000, cu exceptiile prevazute de lege. 

Din studiul de fezabilitate trebuie sa rezulte ca resursele financiare ale asiguratorului sunt suficiente pentru desfasurarea 

activitatii de asigurare, in conformitate cu profilul de risc si toleranta la risc stabilite de acesta. 

Capitalul social varsat, reprezentand o suma cel putin egala cu fondul de siguranta, conform prevederilor normelor in vigoare 

privind valoarea minima a fondului de siguranta, trebuie sa fie depus in contul unei banci autorizate din Romania, in conformitate 

cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. a), alin. (3) si (4) din Legea nr. 32/2000. 

Actul constitutiv al asiguratorului trebuie sa cuprinda numele persoanelor mentionate la art. 23 alin. (1) lit. A, in conditiile Legii nr. 

31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Conducerea executiva a 

asiguratorului trebuie sa fie asigurata de minimum doua persoane, in cazul societatilor administrate in sistem unitar, sau de 

minimum 3 persoane, in cazul societatilor administrate in sistem dualist, cu atributii decizionale, raspunzatoare pentru societate, 

ale caror semnaturi sunt opozabile tertilor. 

Asiguratorii vireaza sumele reprezentand taxa de autorizare in contul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor. Prin plata taxei de 

autorizare asiguratorul primeste autorizatia de a practica doar o anumita clasa de asigurare, conform prevederilor art. 13 alin. (6) 

din Legea nr. 32/2000. Asiguratorul trebuie sa achite 40% din valoarea taxei initiale, pentru fiecare clasa de asigurare 

suplimentara, conform prevederilor art. 13 alin. (7) din Legea nr. 32/2000. 



   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

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

 

 

Obtinerea autorizatiei de functionare ca asigurator 

Pentru obtinerea autorizatiei de functionare pe baza careia asiguratorul va putea desfasura activitate de asigurare, acesta va 

depune la registratura Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor urmatoarele documente: 

a) cererea pentru acordarea autorizatiei de functionare in vederea desfasurarii activitatii de asigurari, conform anexei nr. 7; 

b) copiile documentelor care atesta inregistrarea societatii ca persoana juridica, respectiv: actul constitutiv autentificat/atestat, 

hotararea judecatoreasca/rezolutia personalului desemnat de infiintare, certificatul de inregistrare emis de oficiul registrului 

comertului si certificatul constatator cuprinzand toate datele de identificare ale societatii; 

c) studiul de fezabilitate aprobat de actionarii fondatori, in conformitate cu hotararea adunarii constitutive a fondatorilor 

asiguratorului, din care sa reiasa ca resursele financiare ale entitatii sunt suficiente pentru desfasurarea activitatii si care sa 

cuprinda cel putin informatiile prevazute in anexa nr. 2; 

d) copia proiectului programului de reasigurare, semnata de o persoana din conducerea executiva a asiguratorului. In cazul 

reasigurarii de catre un asigurator/reasigurator, persoana juridica romana, este obligatorie prezentarea retrocesiunii acelui 

asigurator, din care sa rezulte ca este inclus si programul prezentat. Lipsa unui asemenea program trebuie justificata prin 

prezentarea in studiul de fezabilitate a calculelor privind capacitatea de subscriere proprie a asiguratorului/reasiguratorului roman; 

e) copiile actelor de proprietate sau ale contractelor de inchiriere/comodat pentru sediul ori sediile secundare/punctele de lucru 

existente sau care se infiinteaza, inregistrate la administratia financiara teritoriala, dupa caz; 

f) persoanele semnificative si persoanele care ocupa anumite functii in cadrul unui asigurator trebuie sa prezinte documentatia 

prevazuta in anexele nr. 5, 6 si 8. 

Functionarea asiguratorului 

Dupa obtinerea autorizatiei de functionare, orice modificare a documentelor sau a conditiilor pe baza carora s-a acordat aceasta 

autorizatie se va face numai dupa aprobarea sau, dupa caz, avizarea prealabila de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor. 

In cazul solicitarii autorizatiei pentru alte riscuri dintr-o clasa autorizata anterior sau pentru o noua clasa de asigurare, asiguratorii 

trebuie sa se conformeze prevederilor art. 12 alin. (7
1
) din Legea nr. 32/2000, si sa depuna la Comisia de Supraveghere a 

Asigurarilor studiul de fezabilitate actualizat cu noile riscuri sau cu noua clasa de asigurare si taxa de autorizare prevazuta la art. 13 

alin. (6). 

La termenul mentionat in legislatia in vigoare privind depunerea situatiilor financiare, asiguratorii au obligatia sa transmita 

Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor situatia actionarilor directi si procentul detinut de catre acestia din capitalul social, asa 

cum este inscris in Registrul actionarilor sau conform prevederilor legislatiei specifice. 

In cazul actionarilor semnificativi, se va transmite lista nominala, iar pentru actionarii semnificativi, persoane juridice, si lista 

actionariatului semnificativ direct si/sau indirect al acestora. 

In cazul in care volumul informatiilor solicitate conform alin. (2) si (3) este foarte mare, acestea se vor furniza pe suport electronic 

de tip compact-disc (CD). 
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In Monitorul Oficial nr. 640 din 7 septembrie 2012 a fost publicat 

Ordinul nr. 5644/2012 al ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si 

Sportului privind unele masuri de organizare si functionare a Consiliului 

National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor 

Universitare. 

Acest act a fost adoptat:  
 

- in conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si ale Legii nr. 319/2003 

privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, 

- avand in vedere prevederile H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare 

de doctorat, 

- in temeiul H.G. nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, 

Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Consiliului National de Atestare a Titlurilor,  

Diplomelor si Certificatelor Universitare 

Principalele dispozitii 

� Validarea titlului de doctor se face cu respectarea stricta a legislatiei si criteriilor in vigoare la data 

admiterii la studii universitare de doctorat. 

 

�  Procesul de validare a concursurilor pentru ocuparea posturilor universitare, initiate, prin publicarea 

in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, inainte de data intrarii in vigoare a Legii educatiei 

nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se finalizeaza potrivit reglementarilor in 

vigoare la data inceperii acestuia. 

 

� Contestatiile formulate impotriva rezolutiilor Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si 

Certificatelor Universitare emise pentru dosarele evaluate potrivit reglementarilor anterioare intrarii in 

vigoare a Legii nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se solutioneaza conform 

procedurilor aflate in vigoare la initierea concursului. 

 

� Analiza contestatiilor prevazute la alin. (3) se face de catre comisii de analiza a contestatiilor, numite 

prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului. 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

 
Comisia Europeana selecteaza experti pentru intreprinderi si industrie 
In Jurnalul Oficial C 265 din 1 septembrie 2012, Comisia Europeana a publicat Cererea de candidaturi pentru selectarea de 

experti ca membri ai grupurilor de experti ai Comisiei sub responsabilitatea Directiei Generale Intreprinderi si Industrie. 

 
Post vacant: director executiv AESA 
In Jurnaul Oficial C 266A din 4 septembrie 2012 a fost publicat anuntul Comisiei privind un Post vacant de director executiv al 

Agentiei Europene de Siguranta a Aviatiei (AESA) (gradul AD 14). 

 
Ghidul aplicabil concursurilor europene 
In Jurnalul Oficial C 270A din 7 septembrie 2012 a fost publicat „Ghidul aplicabil concursurilor europene” care cuprinde 

toate informatiile necesare oferite de Oficiul European pentru Selectia Personalului (EPSO). 

 

Actualitate europeana 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 

� Hotararea in cauza C-42/11, Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge 

Un stat membru nu poate rezerva doar resortisantilor sai nationali beneficiul neexecutarii unui mandat european de 

arestare in scopul de a proceda la executarea pe teritoriul sau a unei pedepse privative de libertate pronuntata  

intr-un alt stat membru. Principiul interzicerii discriminarii pe motiv de cetatenie se opune reglementarii franceze 

care exclude in mod absolut si automat posibilitatea resortisantilor celorlalte state membre care au resedinta sau 

raman in Franta de a executa pedeapsa in acest stat membru. 

� Concluziile avocatului general in cauzele conexate C-237/11 si C-238/11, Franta/Parlamentul European 

Avocatul general Mengozzi propune Curtii anularea deliberarilor Parlamentului European privind calendarul 

perioadelor de sesiuni parlamentare pentru anii 2012 si 2013. Potrivit avocatului general, sesiunile plenare din luna 

octombrie a anilor 2012 si 2013, impartite in mod artificial in doua de Parlamentul European, nu pot fi calificate, 

privite individual, drept sesiuni plenare lunare. 

� Hotararea in cauza C-544/10, Deutsches Weintor eG/Land Rheinland-Pfalz 

Un vin nu poate fi promovat ca fiind „usor de digerat”. O astfel de descriere indicand o aciditate scazuta constituie o 

mențiune de sanatate interzisa in cazul bauturilor alcoolice. 

� Hotararea in cauza C-190/11, Daniela Mühlleitner/Ahmad Yusufi, Wadat Yusufi 

Posibilitatea unui consumator de a chema in judecata un comerciant strain in fata instantelor nationale nu 

presupune ca contractul in litigiu sa fi fost incheiat la distanta. Prin urmare, faptul ca consumatorul s-a deplasat in 

statul membru al comerciantului pentru a semna contractul nu exclude competenta instantelor statului membru al 

consumatorului. 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor 

Proiecte inregistrate la Camera Deputatilor 

� Proiect de Lege privind modificarea art. 140 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

� Proiect de Lege privind modificarea Codului fiscal 

� Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art. 8 din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea 

ministeriala 

� Proiect de Lege privind completarea O.U.G. nr. 58/2010 - modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale 

� Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 

preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 92/2003 privind 

Codul de procedura fiscala 

� Proiect de Lege privind contractele de investitii de interes public 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea 

transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si 

sanctionarea coruptiei 

� Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea 

asociatiilor de proprietari 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea 

drepturilor copilului 

Proiecte in lucru la Camera Deputatilor la Comisiile permanente 

� Proiect de Lege privind raspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian   

� Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

� Proiect de Lege pentru completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, 

teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

Ministerul de Finante propune actualizarea Normelor generale privind 

exercitarea activitatii de audit public intern 

 
Ministerului Finantelor Publice a lansat in dezbatere un proiect de hotarare de Guvern pentru aprobarea Normelor 

generale privind exercitarea activitatii de audit public intern. 

In cadrul notei de fundamentare, se arata ca prevederile Normelor urmaresc, in general: Aplicarea Normelor 

generale privind exercitarea auditului public intern in Romania; Metodologia de desfasurare a misiunilor de audit 

public intern; Carta auditului intern; Glosar unde sunt prezentati si explicati o serie de termeni utilizati in continutul 

Normelor; Documente specifice desfasurarii activitatii si misiunilor de audit intern. 

Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 7 septembrie. 

MDRT propune masuri pentru realizarea unui nou program pentru 

dezvoltarea infrastructurii rurale 

 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului a lansat in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta 

pentru modificarea si completarea O.G. nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a 

unor baze sportive din spatiul rural. 

In cadrul notei de fundamentare, se propune ca toate obiectivele de investitii cuprinse la finantare in Programul de 

Dezvoltare a Infrastructurii a unor baze sportive din spatiul rural, sa fie reanalizate sub aspectul oportunitatii, 

stadiului executiei lucrarii si a platilor restante pentru a fi introduse intr-un nou program pentru dezvoltarea 

infrastructurii rurale. 

Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 5 septembrie, iar termenul limita pana la care se pot trimite 

propuneri este 14 septembrie. 

Normele privind atestarea nationala si pregatirea continua a auditorilor 

interni din sectorul public si a persoanelor fizice au fost elaborate 

 
Ministerului Finantelor Publice a lansat in dezbatere un proiect de hotarare de Guvern pentru aprobarea Normelor 

privind coordonarea si desfasurarea proceselor de atestare nationala si de pregatire profesionala continua a 

auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice. 

Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 7 septembrie. 
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Recursuri in interesul legii promovate 

In materie civila 

4 septembrie  

� In practica judiciara s-a constatat ca nu exista un punct de vedere unitar cu privire la 

„interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 221/2009 raportat la art. 1 

alin. (3) din acelasi act normativ si art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 214/1999, in ceea ce priveste 

stabilirea caracterului politic al deportarii si prizonieratului in fosta URSS anterior datei de 6 

martie 1945”. 

Procurorul general al Romaniei apreciaza ca fiind in acord cu litera si spiritul legii punctul de 

vedere al instantelor care au considerat ca deportarea si prizonieratul in fosta URSS, anterior 

datei de 6 martie 1945, nu sunt masuri administrative cu caracter politic in sensul Legii nr. 

221/2009. 

 

5 septembrie  

�  In practica judiciara s-a constatat ca nu exista un punct de vedere unitar in problema de 

drept vizand „interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 61 alin. (4) din Legea nr. 58/1934 si a 

dispozitiilor art. 53 alin. (4) din Legea nr. 59/1934 raportat la art. 373
3
 alin. (1

1
) din Codul de 

procedura civila in referire la calea de atac ce poate fi exercitata impotriva incheierilor prin care 

s-au investit cu formula executorie titlurile de credit (cambie, bilet la ordin, cec). Admisibilitatea 

recursului impotriva acestor incheieri”. 

Procurorul general al Romaniei apreciaza ca fiind in acord cu litera si spiritul legii punctul de 

vedere al instantelor de judecata care au considerat ca incheierile prin care au fost  admise 

cererile de investire cu formula executorie a titlurilor de credit mentionate anterior pot fi 

atacate cu recurs. 

 

In materie penala 

4 septembrie  

� In practica judiciara s-a constatat ca nu exista un punct de vedere unitar in vederea 

interpretarii si aplicarii unitare a art. 85 alin. (1) si (2) din O.U.G. nr. 195/2002, republicata, 

vizand incadrarea juridica a faptei de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul, in 

ipoteza in care autorizatia provizorie de circulatie si-a incetat valabilitatea si avand aplicate 

placute  cu numarul provizoriu expirat. 

Procurorul general al Romaniei apreciaza ca punerea in circulatie sau conducerea pe drumurile 

publice a unui autovehicul, in ipoteza in care autorizatia provizorie de circulatie si-a incetat 

valabilitatea si avand aplicate placute cu numarul provizoriu de circulatie expirat, intruneste 

elementele constitutive ale infractiunilor prevazute de art. 85 alin. (1) si art. 85 alin. (2) din 

O.U.G. nr. 195/2002, republicata, in concurs ideal. 
 



   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

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

 

 

Produs al Editurii C.H. Beck 

Str. Sergent Nutu Ion nr. 2 

Tel: 021.4100847 

Fax: 021.4100848 

redactie@beck.ro 

Cartile bune creeaza dependenta! 

Gasiti-ne pe Web: 

www.beck.ro 

www.infolegal.ro 

www.legalis.ro 

 

 

Contact 

InfoLEGALis Romania 

E-mail: editor@infolegal.ro 

www.infolegal.ro  

 

Echipa 

 

Oana Dimitriu 

Coordonator Proiect 

 

Georgiana Matache 

Editor  

 

Luminita Chitoran 

Editor  

 

Laura Marinescu 

Editor 

 

InfoLEGALis reprezinta un instrument de lucru in care este realizata o 

selectie a unor noutati 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.  

 

 


