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III. ACTUALITATE LEGISLATIVĂ


ABSTRACT

In June 2016, under the Emergency Government Ordinance no. 1/2016, the following
regulations were amended: the Code of criminal procedure, the Fiscal Code, the National
Education Law, the Statute of Policemen and the Law on the management of safety of road
infrastructure.
Moreover, during June, the methodological rules for the application of the provisions
regarding the award of the sectoral contract/framework agreement of the Law on sectoral
procurement and the methodological rules for the application of the provisions relating to
the award of the public procurement contract/framework agreement of Law no. 98/2016
on public procurement were brought and published in the Official Journal.
During this period as well, the actions were approved regarding the organization of
the exam for the profession of lawyer in the year 2016.

ART. 31 DIN LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE NR. 1/2011 –
MODIFICĂRI (LEGEA NR. 118/2016)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea nr. 1/2011
(M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011;
cu modif. ult.)

Actul modificator
Legea nr. 118/2016
(M. Of. nr. 419 din 3
iunie 2016)

Sumar
– introduce: art. 31
alin. (21)

În M. Of. nr. 419 din 3 iunie 2016, a fost publicată Legea nr. 118/2016 pentru
completarea art. 31 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
Vom prezenta, în continuare, modificările respective.
Art. 31 din Legea nr. 1/2011 (modificată prin Legea nr. 118/2016)
Noua reglementare
La art. 31, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (21).
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Potrivit noii reglementări, art. 31 alin. (21) prevede următoarele:
„Liceele cu profil agricol pot fi susţinute în ceea ce priveşte infrastructura, terenurile şi
mijloacele de învăţământ şi de autorităţile locale şi de Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale”.
Alte prevederi relevante din Legea nr. 118/2016
Art. II stabileşte faptul că se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să
introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările ce decurg
din aplicarea prevederilor respectivei legi, în structura bugetului.
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MODIFICAREA ART. 222 („DURATA ARESTULUI
LA DOMICILIU”) ALIN. (10) DIN CODUL DE PROCEDURĂ
PENALĂ – LEGEA NR. 116/2016

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Codul de procedură
penală

Actul modificator
Legea nr. 116/2016
(M. Of. nr. 418 din 2 iunie
2016)

Sumar
– modifică: art. 222
alin. (10)

În M. Of. nr. 418 din 2 iunie 2016, a fost publicată Legea nr. 116/2016 privind
aprobarea O.U.G. nr. 24/2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul
de procedură penală.
În continuare, vom prezenta respectiva modificare.
Art. 222 alin. (10) din Codul de procedură penală (Legea nr. 116/2016)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 222 alin. (10) prevedea faptul că durata privării de
libertate dispusă prin măsura arestului la domiciliu nu se ia în considerare pentru
calculul duratei maxime a măsurii arestării preventive a inculpatului în cursul
urmăririi penale.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 222 alin. (10) dispune următoarele:
„(10) Durata privării de libertate dispusă prin măsura arestului la domiciliu se ia în
considerare pentru calculul duratei maxime a măsurii arestării preventive a inculpatului în
cursul urmăririi penale”.
Alte prevederi relevante din Legea nr. 116/2016
Art. II prevede faptul că Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură
penală (M. Of. nr. 486 din 15 iulie 2010; cu modif. şi compl. ult.) se va republica în
Monitorul Oficial.

98
Revista Universul Juridic  nr. 6, iunie 2016, pp. 98-104 Actualitate legislativă

CODUL FISCAL – MODIFICĂRI (LEGEA NR. 112/2016)

De Redacţia ProLege
Actul
Actul
modificat
modificator
Codul
Legea
fiscal
nr. 112/2016
(M. Of. nr. 408
din 30 mai
2016)

Sumar
– modifică: art. 178 alin. (4); titlul V cap. III,
denumirea secţiunii a zecea; art. 180 – 183; art. 456
alin. (1) lit. s); art. 464 alin. (1) lit. s); art. 469 alin. (1)
lit. c); art. 476 alin. (1) lit. b); art. 477 alin. (7);
art. 485 alin. (1) lit. b); art. 495 lit. g)
– introduce: art. 179 alin. (61)

În M. Of. nr. 408 din 30 mai 2016, a fost publicată Legea nr. 112/2016 privind
aprobarea O.U.G. nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare.
În continuare, vom prezenta modificările aduse Codului fiscal.
Art. 178 alin. (4) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 112/2016)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 178 alin. (4) prevedea faptul că pentru anul 2016,
baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai
mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă venitul pentru care se
calculează contribuţia este singurul realizat.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 178 alin. (4) stabileşte următoarele:
„În cazul veniturilor prevăzute la alin. (1) realizate în anul 2016, ale căror baze lunare
de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe ţară, nu se
datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate. Pentru veniturile ale căror baze
lunare de calcul sunt mai mari sau egale cu valoarea salariului de bază minim brut pe ţară,
contribuţia datorată lunar se datorează asupra acestor baze de calcul”.
Art. 179 alin. (61) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 112/2016)
Noua reglementare
La art. 179, după alin. (6) se introduce un nou alineat, alin. (61).
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Potrivit noii reglementări, art. 179 alin. (61) stabileşte următoarele:
„Prin derogare de la prevederile alin. (3), în cazul persoanelor fizice care realizează, în
cursul anului fiscal, exclusiv venituri din investiţii şi/sau din alte surse, pentru care baza
anuală de calcul se situează sub nivelul valorii a douăsprezece salarii de bază minime brute
pe ţară pentru aceste venituri nu se stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate”.
Titlul V cap. III, denumirea secţiunii a zecea din Codul fiscal (modificat prin
Legea nr. 112/2016)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, titlul V cap. III, denumirea secţiunii a zecea era
următoarea: „Înregistrarea în evidenţa fiscală, declararea, stabilirea şi plata
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul în care persoanele fizice nu
realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 şi nu se încadrează în
categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate prevăzute la art. 154 sau în categoriile de persoane prevăzute la art. 153
alin. (1) lit. g)–o), pentru care plata contribuţiei se suportă din alte surse”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, titlul V cap. III, denumirea secţiunii a zecea este
următoarea:
„Declararea, stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul
persoanelor fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 sau care
realizează venituri lunar exclusiv din investiţii şi/sau din alte surse sub nivelul valorii
salariului de bază minim brut pe ţară şi nu se încadrează în categoriile de persoane
exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 sau
în categoriile de persoane prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. g) – o), pentru care plata
contribuţiei se suportă din alte surse”.
Art. 180 – 183 din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 112/2016)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 180 – 183 stabileau faptul că:
Art. 180 („Înregistrarea în evidenţa fiscală a persoanelor fizice care nu realizează
venituri”)
(1) Persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate la
art. 155 şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata
contribuţiei sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei se suportă
din alte surse, datorează, lunar, contribuţie de asigurări sociale de sănătate şi au
obligaţia să solicite înregistrarea la organul fiscal competent, în termen de 15 zile
de la data la care se încadrează în această categorie.
(2) Contribuţia prevăzută la alin. (1) se calculează prin aplicarea cotei
individuale de contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând valoarea salariului
minim brut pe ţară şi se datorează pe toată perioada în care sunt încadrate în
această categorie.
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(3) Pentru persoanele fizice prevăzute la alin. (1) care nu au realizat venituri pe
o perioadă mai mare de 6 luni şi nu au efectuat plata contribuţiei lunare pentru
această perioadă, contribuţia datorată pentru luna în care solicită înregistrarea se
calculează prin aplicarea cotei prevăzute la art. 156 lit. a) asupra bazei de calcul
reprezentând valoarea a de 7 ori salariul minim brut pe ţară. Dacă perioada în care
nu s-au realizat venituri este mai mică de 6 luni şi nu s-a efectuat plata contribuţiei
lunare pentru această perioadă, contribuţia datorată pentru luna în care solicită
înregistrarea se stabileşte proporţional cu perioada respectivă.
Art. 181 („Depunerea declaraţiei”)
(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) au obligaţia să depună la
organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care se încadrează în
această categorie, o declaraţie în vederea stabilirii obligaţiilor de plată.
(2) Persoanele fizice care se încadrează în situaţia prevăzută la art. 180 alin. (3)
depun declaraţia prevăzută la alin. (1) la data solicitării înregistrării.
(3) Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a declaraţiei
prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
Art. 182 („Stabilirea şi plata contribuţiei”)
(1) Organul fiscal competent stabileşte contribuţia de asigurări sociale de
sănătate datorată de persoanele prevăzute la art. 180, pe baza informaţiilor din
declaraţia prevăzută la art. 181 alin. (1) şi emite anual decizia de impunere la
termenul şi în forma stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
(2) Pentru persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1), plata contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate stabilite potrivit alin. (1) se efectuează trimestrial, până
la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
(3) Pentru persoanele fizice care se încadrează în situaţia prevăzută la art. 180
alin. (3), plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilite potrivit alin. (1),
datorată pentru luna în care solicită înregistrarea, se efectuează în termen de 30 de
zile de la data comunicării deciziei de impunere.
Art. 183 („Prevederi privind scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice care nu
realizează venituri”)
Persoanele prevăzute la art. 180 care încep să realizeze venituri de natura celor
menţionate la art. 155 sau se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la
plata contribuţiei ori cu plata contribuţiei suportată din alte surse vor depune la
organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit
evenimentul, o cerere de încetare a calităţii de persoană fizică fără venituri, în
vederea recalculării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. Modelul cererii se
aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 180 – 183 stabilesc următoarele:
Art. 180 („Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către
persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155
sau care realizează venituri lunare exclusiv din investiţii şi/sau din alte surse sub
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nivelul valorii salariului de bază minim brut pe ţară şi nu se încadrează În categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate prevăzute la art. 154 sau În categoriile de persoane prevăzute la art. 153
alin. (1) lit. g)-o), pentru care plata contribuţiei se suportă din alte surse”)
„(1) Persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155
sau care realizează venituri lunare exclusiv din investiţii şi/sau din alte surse ale căror baze
lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe ţară şi nu
se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei sau în categoriile
de persoane [pentru care plata contribuţiei se suportă din alte surse datorează contribuţia
de asigurări sociale de sănătate astfel:
a) lunar, prin aplicarea cotei individuale de contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând valoarea salariului minim brut pe ţară, şi au obligaţia să plătească contribuţia de
asigurări sociale de sănătate pe o perioadă de cel puţin 12 luni consecutive, începând cu
luna în care se depune declaraţia prevăzută la art. 181; sau
b) la data la care accesează serviciile acordate de sistemul public de asigurări sociale de
sănătate potrivit legii, prin depunerea declaraţiei prevăzute la art. 181, aplicând cota
individuală de contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul
minim brut pe ţară.
(2) Salariul de bază minim brut pe ţară, prevăzut la alin. (1 ), este salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, la data depunerii
declaraţiei prevăzute la art. 181”.
Art. 181 („Depunerea declaraţiei”)
„(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) depun o declaraţie la organul fiscal
competent, în vederea stabilirii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
(2) Procedura de declarare şi stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a
persoanelor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF”.
Art. 182 („Plata contribuţiei”)
„(1) în cazul prevăzut la art. 180 alin. (1) lit. a), plata contribuţiei de asigurări sociale
de sănătate se efectuează lunar până la data de 25 inclusiv a fiecărei luni, începând cu luna
următoare depunerii declaraţiei prevăzute la art. 181, pe toată perioada declarată conform
art. 181.
(2) În cazul prevăzut la art. 180 alin. ( 1) lit. b ), plata contribuţiei de asigurări sociale
de sănătate se efectuează la data depunerii declaraţiei prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. b)”.
Art. 183 („Prevederi privind încetarea plăţii contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate”)
„Persoanele prevăzute la art. 180 alin. (1 ), care încep să realizeze venituri de natura
celor menţionate la art. 155 sau se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata
contribuţiei ori cu plata contribuţiei suportată din alte surse, depun la organul fiscal
competent, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit evenimentul, o cerere în
vederea stopării obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de
sănătate potrivit declaraţiei prevăzute la art. 181. Modelul cererii se aprobă prin ordin al
preşedintelui ANAF”.
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Art. 456 alin. (1) lit. s) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 112/2016)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 456 alin. (1) lit. s) prevedea faptul că nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:
s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată
cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori
constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 456 alin. (1) lit. s) stabileşte următoarele: nu se
datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:
„s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului
nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările
şi completările ulterioare;”.
Art. 464 alin. (1) lit. s) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 112/2016)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 464 alin. (1) lit. s) dispunea faptul că nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:
s) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 464 alin. (1) lit. s) prevede următoarele:
„s) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului
nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările
şi completările ulterioare;”.
Art. 469 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 112/2016)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 469 alin. (1) lit. c) stabilea faptul că nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:
c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 469 alin. (1) lit. c) stabileşte următoarele:
„c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute
la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;”.
Art. 476 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 112/2016)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 476 alin. (1) lit. b) stabilea faptul că sunt scutite de
taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor următoarele:
b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele
prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 476 alin. (1) lit. b) dispune următoarele: sunt
scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor următoarele:
„b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la
art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările
ulterioare;”.
Art. 477 alin. (7) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 112/2016)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 477 alin. (7) prevedea faptul că taxa pentru servicii
de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii
următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de
reclamă şi publicitate.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 477 alin. (7) stabileşte următoarele:
„(7) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate prevăzută la alin. (1) se declară şi se
plăteşte de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate la bugetul local, lunar,
până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări
de servicii de reclamă şi publicitate”.
Art. 485 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 112/2016)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 485 alin. (1) lit. b) stabileşte faptul că autorităţile
deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale instituite
conform art. 484, pentru următoarele persoane fizice sau juridice:
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b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 485 alin. (1) lit. b) prevede următoarele:
„b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa
Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu
modificările şi completările ulterioare;”.
Art. 495 lit. g) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 112/2016)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 495 lit. g) dispunea faptul că în vederea stabilirii
impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016, se stabilesc următoarele reguli:
g) prin excepţie de la prevederile lit. f), nivelurile impozitelor şi taxelor locale
se aprobă prin dispoziţie a primarului, până la expirarea termenului prevăzut la
lit. f), în cazul în care consiliul local este dizolvat, sau prin decizie emisă de către
secretarul unităţii administrativ-teritoriale sau de către persoana desemnată în
condiţiile art. 55 alin. (81) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu avizul administraţiei
judeţene a finanţelor publice până la expirarea termenului prevăzut la lit. f), în
cazul în care consiliul local este dizolvat şi primarul nu îşi poate exercita atribuţiile
ca urmare a încetării sau suspendării mandatului în condiţiile legii, ori în situaţia în
care faţă de acesta au fost dispuse potrivit legii penale măsuri preventive, altele decât
cele care determină suspendarea mandatului şi care fac imposibilă exercitarea de
către acesta a atribuţiilor prevăzute de lege. Dispoziţia primarului, respectiv decizia
secretarului sau persoanei desemnate se aduc la cunoştinţă publică.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 495 lit. g) stabileşte următoarele: în vederea
stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016, se stabilesc următoarele reguli:
„g) prin excepţie de la prevederile lit. f), nivelurile impozitelor şi taxelor locale se
aprobă prin dispoziţie a primarului, până la expirarea termenului prevăzut la lit. f), în
cazul în care consiliul local este dizolvat, sau prin decizie emisă de către secretarul unităţii
administrativ-teritoriale ori de către persoana desemnată în condiţiile art. 55 alin. (81) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu avizul administraţiei judeţene a finanţelor publice ulterioare, cu avizul
administraţiei judeţene a finanţelor publice până la expirarea termenului prevăzut la lit. f),
în cazul în care consiliul local este dizolvat şi primarul nu îşi poate exercita atribuţiile ca
urmare a încetării sau suspendării mandatului în condiţiile legii, ori în situaţia în care faţă
de acesta au fost dispuse potrivit legii penale măsuri preventive, altele decât cele care
determină suspendarea mandatului şi care fac imposibilă exercitarea de către acesta a
atribuţiilor prevăzute de lege. Dispoziţia primarului, respectiv decizia secretarului sau
persoanei desemnate se aduc la cunoştinţă publică”.
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NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE
A PREVEDERILOR REFERITOARE LA ATRIBUIREA
CONTRACTULUI SECTORIAL/ACORDULUI-CADRU
DIN LEGEA NR. 99/2016 PRIVIND ACHIZIŢIILE SECTORIALE
AU FOST PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL
(H.G. NR. 394/2016)

De Redacţia ProLege
Actul normativ publicat în
Monitorul Oficial
Normele metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului
sectorial/acordului-cadru
din Legea nr. 99/2016 privind
achiziţiile sectoriale,
H.G. nr. 394/2016
(M. Of. nr. 422 din 06 iunie 2016)

Sumar
Cap. I („Dispoziţii generale şi
organizatorice privind înregistrarea,
reînnoirea şi recuperarea înregistrării în
SEAP”)
Cap. II („Planificarea şi pregătirea
realizării achiziţiei sectoriale”)
Cap. III („Realizarea achiziţiei sectoriale”)
Cap. IV („Executarea contractului
sectorial/acordului-cadru”)
Cap. V („Constatarea existenţei unui
drept exclusiv sau special. Activităţi
expuse direct concurenţei”)
Cap. VI („Dispoziţii tranzitorii şi finale”)

În M. Of. nr. 423 din 06 iunie 2016, a fost publicată H.G. nr. 394/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.
În continuare, vom prezenta structura respectivelor Norme metodologice.
Cap. I („Dispoziţii generale şi organizatorice privind înregistrarea, reînnoirea
şi recuperarea înregistrării în SEAP”)
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Cap. II („Planificarea şi pregătirea realizării achiziţiei sectoriale”)
Cap. III („Realizarea achiziţiei sectoriale”)
Cap. IV („Executarea contractului sectorial/acordului-cadru”)
Cap. V („Constatarea existenţei unui drept exclusiv sau special. Activităţi
expuse direct concurenţei”)
Cap. VI („Dispoziţii tranzitorii şi finale”)
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NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE
A PREVEDERILOR REFERITOARE LA ATRIBUIREA
CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE
PUBLICĂ/ACORDULUI-CADRU DIN LEGEA NR. 98/2016
PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE AU FOST PUBLICATE
ÎN MONITORUL OFICIAL (H.G. NR. 395/2016)

De Redacţia ProLege
Actul normativ publicat în
Monitorul Oficial
Normele metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice, H.G. nr. 395/2016
(M. Of. nr. 423 din 06 iunie 2016)

Sumar
Cap. I („Dispoziţii generale şi
organizatorice”)
Cap. II („Planificarea şi pregătirea
realizării achiziţiei publice”)
Cap. III („Realizarea achiziţiei publice”)
Cap. IV („Executarea contractului de
achiziţie publică/acordului-cadru”)
Cap. V („Dispoziţii tranzitorii şi finale”)

În M. Of. nr. 423 din 06 iunie 2016, a fost publicată H.G. nr. 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice.
În continuare, vom prezenta structura respectivelor Norme metodologice.
Cap. I („Dispoziţii generale şi organizatorice”)
Cap. II („Planificarea şi pregătirea realizării achiziţiei publice”)
Cap. III („Realizarea achiziţiei publice”)
Cap. IV („Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru”)
Cap. V („Dispoziţii tranzitorii şi finale”)
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LEGEA NR. 265/2008 PRIVIND GESTIONAREA SIGURANŢEI
CIRCULAŢIEI PE INFRASTRUCTURA RUTIERĂ –
MODIFICĂRI (I) (O.U.G. NR. 22/2016)

De Redacţia ProLege
Actul
modificat
Legea nr.
265/2008
(M. Of. nr.
608 din 23
august
2012)

Actul
modificator
O.U.G. nr.
22/2016
(M. Of. nr. 463
din 22 iunie
2016)

Sumar
– modifică: art. 1 alin. (2) şi (5); art. 2 alin. (2) lit.
a); art. 3 lit. a), b) şi l); titlul Cap. II; art. 4; art. 5;
art. 6 alin. (1), (2), (5) şi (6); art. 8 alin. (1), (2), (4)
şi (5); art. 9; art. 10; art. 11; art. 12
– introduce: art. 3 lit. p); art. 8 alin. (51)
– abrogă: art. 3 lit. h); art. 6 alin. (4)

În M. Of. nr. 463 din 22 iunie 2016, a fost publicată O.U.G. nr. 22/2016 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei
circulaţiei pe infrastructura rutieră.
Considerente:
– Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, denumită în continuare lege, este legea de transpunere a
Directivei 2008/96/CE în legislaţia naţională;
– legea, în forma statuată prin ultima modificare adusă prin Legea nr.
125/2012 pentru aprobarea O.G. nr. 6/2010 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 265/2008, este neaplicabilă, având prevederi care, prin restrictivitate,
zădărnicesc formarea de auditori de siguranţă rutieră, fapt care conduce la
imposibilitatea efectuării auditului de siguranţă rutieră, a evaluării de impact
asupra siguranţei rutiere şi a inspecţiei de siguranţă rutieră la drumurile deschise
circulaţiei. Acest fapt contribuie semnificativ la îngreunarea procesului de
construire a drumurilor noi şi la neutilizarea fondurilor europene dedicate, creând
probleme în ceea ce priveşte punerea în aplicare a Legii nr. 265/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi, implicit, a Directivei 2008/96/CE;
– condiţiile de studii pentru obţinerea atestatului de auditor de siguranţă
rutieră prevăd obligaţia solicitantului de a face dovada urmării unor cursuri
postuniversitare sau de masterat în domeniul construcţiei drumurilor sau
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ingineriei circulaţiei rutiere, fapt ce este în contradicţie cu prevederile Legii
nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, fiind astfel restricţionat accesul unor persoane cu experienţă în
domeniul construcţiilor de drumuri sau circulaţiei rutiere. Prin această restricţionare autoritatea organizatoare se află în imposibilitatea de a putea organiza
cursuri pentru obţinerea calităţii de auditor de siguranţă, aceasta întrucât la această
dată ne aflăm în situaţia în care absolvenţii de studii superioare până la data
apariţiei Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pot face
dovada experienţei în domeniu, dar nu şi a diplomei de masterat, iar absolvenţii de
studii superioare după data apariţiei Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pot face dovada diplomei de masterat, dar nu şi a vechimii
necesare. Astfel, până la această dată nu au fost identificate persoane care să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de lege, Autoritatea Rutieră Română –
A.R.R. neputând organiza cursuri de pregătire şi perfecţionare în domeniul
auditului de siguranţă rutieră;
– de asemenea, ţara noastră se clasează pe unul din primele locuri în statistica
privind „decesele din accidente rutiere per număr de locuitori”, în condiţiile în care
studiile arată că efectuarea activităţilor de audit de siguranţă rutieră, evaluare de
impact asupra siguranţei rutiere şi de inspecţie de siguranţă rutieră pe
infrastructura existentă, precum şi măsurile luate în urma recomandărilor din
rapoartele specifice reduc numărul de decese cu până la 60%;
– există deosebiri între legea de transpunere şi prevederile Directivei
2008/96/CE privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere referitoare la
domeniul de aplicare al legii, respectiv, al directivei, legiuitorul român optând în
2008 la instituirea obligaţiei de efectuare a auditului şi inspecţiei de siguranţă
rutieră inclusiv pe drumurile comunale şi pe străzile amenajate, respectiv la reglementarea unei arii de aplicare a legii mai largi decât aria de aplicare a directivei,
ceea ce implică costuri importante, împovărătoare pentru bugetele administraţiilor
locale, disproporţionate faţă de beneficiile aduse;
– există prevederi ale legii care contravin prevederilor Directivei 2006/123/CE
privind serviciile în piaţa internă, în speţă cea care statuează criteriul geografic
impus la desemnarea auditorilor [art. 11 alin. (2) lit. a) din lege], deoarece acesta
creează discriminări în procesul de desemnare a auditorilor faţă de alţi prestatori ai
serviciilor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului
Economic European, contrar art. 9 par. 2 lit. a) din directivă;
– prin prevederile legii, o persoană fizică autorizată şi atestată ca inspector de
siguranţă rutieră, care este remunerată din bani publici pentru efectuarea de
inspecţii de siguranţă rutieră, prin efectul recomandărilor ce rezultă din raportul
de inspecţie de siguranţă rutieră, determină cheltuirea altor bani publici pentru
punerea în executare a acestora, fără ca raportul sau recomandările să poată fi
verificate sau contestate, după caz, neexistând nici posibilitatea unui control
instituţional competent asupra dispunerii de cheltuieli din bani publici;
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– legea prevede formarea şi atestarea de inspector de siguranţă rutieră, altul
decât auditorul de siguranţă rutieră, acesta având atât condiţii de studii diferite, cât
şi formarea iniţială diferită. În niciun stat membru al Uniunii Europene nu există
calificarea şi calitatea de inspector de siguranţă rutieră, inspecţiile de siguranţă
rutieră fiind efectuate în aceste state de echipe de specialişti dintre care cel puţin
unul este auditor de siguranţă rutieră. De altfel, Directiva 2008/96/CE defineşte
noţiunile de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere audit de siguranţă
rutieră, inspecţia de siguranţă rutieră şi auditor de siguranţă rutieră neavând nicio
prevedere despre „inspectorul de siguranţă rutieră”;
– legea prevede, în mod similar, atestarea şi pentru „auditorul de evaluare de
impact asupra siguranţei rutiere” în condiţiile în care în toate statele membre ale
Uniunii Europene evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere este efectuată de
auditorul de siguranţă rutieră, neexistând calificarea şi calitatea de auditor de
evaluare de impact asupra siguranţei rutiere;
– legea are prevederi care conţin termeni tehnici incorecţi, precum cei care
definesc reţeaua rutieră altfel decât prevede O.G. nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; de asemenea,
legea face vorbire despre termeni ca „proiect preliminar” în loc de „studiu de
fezabilitate” şi „proiect detaliat” în loc de „proiect tehnic şi detalii de execuţie”, aşa
cum sunt aceştia definiţi prin H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru
al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii. Legea are de asemenea definiţii vagi, precum
definiţia „modificărilor substanţiale” aduse la un drum printr-un proiect. Aceste
aspecte creează confuzii şi ambiguităţi la aplicare şi interpretare, fapt ce generează
un risc ridicat de apariţie a litigiilor cu privire la aplicabilitatea şi aplicarea legii;
– legea impune investitorului unui proiect de infrastructură obligaţia de a
respecta integral recomandările conţinute în raportul de audit de siguranţă rutieră,
fapt nemaiîntâlnit nici în legislaţia de specialitate din satele membre U.E., nici în
practica europeană. Acest lucru duce la apariţia unui risc ridicat de blocare de
proiecte de infrastructură şi de absorbţie scăzută a fondurilor destinate acestuia;
– legea impune administratorului unui drum să respecte întocmai recomandările raportului de inspecţie de siguranţă rutieră fără a face distincţie între
dispoziţii şi recomandări, aşa cum este normal. Dispoziţiile sunt obligatorii şi se
referă la refacerea caracteristicilor iniţiale ale elementelor de siguranţă, iar recomandările nu sunt obligatorii pentru administratorul drumului, ele referindu-se la
eventuale modificări ale elementelor geometrice ale drumului sau la introducerea
de elemente de siguranţă noi.
Deoarece cele de mai sus fac ca legea, în forma ei actuală, să fie aplicată contrar
unor directive europene, cu confuzii şi interpretări, cu blocaje de proiecte de
infrastructură şi, în anumite momente, fără un control instituţional al cheltuirii de
bani publici, aceasta având drept consecinţă neîndeplinirea scopului legii, şi
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anume reducerea accidentelor rutiere cu victime prin efectuarea auditului şi
inspecţiei de siguranţă rutieră;
– legea, prin aplicare, ar crea instituţia precedentului în ceea ce priveşte
calităţile de inspector de siguranţă rutieră şi auditor de evaluare de impact asupra
siguranţei rutiere, concepte nemaiîntâlnite în statele membre ale Uniunii Europene
sau în alte state avansate economic şi care aplică bunele practici în materie de
gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, şi care nu produc niciun
beneficiu stării de fapt din ţara noastră, conferind unor persoane fizice „autoputeri” ce ţin de domeniul autorităţii statale;
– legea îngreunează obţinerea de finanţări pentru dezvoltarea infrastructurii
rutiere, ducând chiar şi la pierderea finanţărilor deja obţinute. Legea afectează
bugetul de stat şi bugetele administratorilor reţelei rutiere, vulnerabilizându-le
prin dispunerea cheltuirii banului public fără control. Activitatea instituţiilor puse
în faţă obligaţiei de a aplica sau respecta legea, în special activitatea Autorităţii
Rutiere Române – A.R.R. care este nevoită să aplice prevederi contradictorii,
implicit să încalce prevederi legale.
Ţinând cont că neadoptarea în regim de urgenţă a acestor modificări ale Legii
nr. 265/2008 ar conduce la:
– imposibilitatea formării de auditori de siguranţă rutieră, ce conduce implicit
la imposibilitatea efectuării operaţiunilor de audit de siguranţă rutieră la proiectele
de infrastructură, fapt ce blochează construcţia şi modernizarea de drumuri,
conducând la neabsorbţia fondurilor europene alocate şi la returnarea sumelor deja
utilizate,
– pierderea galopantă de vieţi omeneşti;
– instituirea precedentului pentru situaţia în care o persoană fizică autorizată
poate uza de atribuţii care aparţin de drept autorităţii statale;
– instituirea precedentului privind crearea unui sistem de management al
siguranţei infrastructurii rutiere nearmonizat cu cadrul legislativ aplicabil şi
neconform cu directivele europene incidente, cu riscul declanşării unor acţiuni
împotriva României,
– având în vedere că aplicarea în sens larg a legii a început în ianuarie 2016,
odată cu actualizarea normelor de aplicare, iar problemele constatate au un grad
ridicat de gravitate, reiese că remedierea acestora se poate realiza numai uzând de
prerogativele Guvernului stabilite prin art. 115 alin. (4) din Constituţia României,
republicată.
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LEGEA NR. 360/2002 PRIVIND STATUTUL POLIŢISTULUI –
MODIFICĂRI (I) (O.U.G. NR. 21/2016)

De Redacţia ProLege
Actul
modificat
Legea
nr. 360/2002
(M. Of. nr. 440
din 24 iunie
2002; cu
modif. ult.)

Actul
modificator
O.U.G.
nr. 21/2016
(M. Of.
nr. 459
din 21 iunie
2016)

Sumar
– modifică: Titlul Cap. II; Art. 9 alin. (2); art. 10
alin. (1) lit. a) şi c); art. 10 alin. (2); art. 11 alin. (3);
art. 16 alin. (2); art. 21 alin. (1) şi (3); art. 23
alin. (4);
– introduce: art. 10 alin. (21); art. 16 alin. (11);
art. 16 alin. (21) şi (22); art. 21 alin. (33); art. 22
alin. (41) – (43);
– abrogă: art. 11 alin. (2); art. 18 şi 19; art. 22
alin. (8); art. 27

În M. Of. nr. 459 din 21 iunie 2016, a fost publicată O.U.G. nr. 21/2016 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului.
În continuare, vom prezenta o parte dintre respectivele modificări.
Titlul Cap. II din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, Titlul Cap. II era următorul: „Selecţionarea, pregătirea, acordarea gradelor profesionale şi încadrarea poliţiştilor în categorii şi grade
profesionale”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, Titlul Cap. II este următorul:
„Capitolul II: Cariera poliţistului”.
Art. 9 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 9 alin. (2) prevedea faptul că ofiţerii de poliţie pot
proveni şi din rândul agenţilor de poliţie absolvenţi, cu diplomă sau licenţă, ai
instituţiilor de învăţământ superior de lungă sau scurtă durată ale Ministerului de
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Interne sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu profil corespunzător specialităţilor necesare poliţiei, stabilite prin ordin al ministrului de interne.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (2) dispune următoarele:
„(2) Ofiţerii de poliţie pot proveni şi din rândul agenţilor de poliţie absolvenţi cu
diplomă de licenţă sau echivalentă ai instituţiilor de învăţământ superior cu profil corespunzător specialităţilor necesare poliţiei”.
Art. 10 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G.
nr. 21/2016)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 10 alin. (1) lit. a) şi c) stabileau faptul că la
concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor
Interne şi la ocuparea funcţiilor de poliţist în condiţiile art. 9 alin. (21), (22) şi (3) are
acces orice persoană, indiferent de rasă, naţionalitate, sex, religie, avere sau origine
socială, care îndeplineşte, pe lângă condiţiile generale legale prevăzute pentru
funcţionarii publici, şi următoarele condiţii speciale:
a) să fie aptă din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
(…)
c) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi
practicate în societate.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (1) lit. a) şi c) dispun următoarele: la
concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor
Interne şi la ocuparea funcţiilor de poliţist în condiţiile art. 9 alin. (21), (22) şi (3) are
acces orice persoană, indiferent de rasă, naţionalitate, sex, religie, avere sau origine
socială, care îndeplineşte, pe lângă condiţiile generale legale prevăzute pentru
funcţionarii publici, şi următoarele condiţii speciale:
„a) să fie aptă din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
(….)
c) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de
poliţist”.
Art. 10 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 10 alin. (2) stabilea faptul că în primul an de activitate, poliţiştii încadraţi direct trebuie să urmeze un curs de formare în instituţiile
de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (2) dispune următoarele:
„(2) În primul an de activitate, poliţistul încadrat direct sau transferat trebuie să
urmeze un curs pentru iniţierea în carieră în instituţiile de formare profesională ale
Ministerului Afacerilor Interne”.
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Art. 10 alin. (21) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)
Noua reglementare
La art. 10, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (21).
Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (21) dispune următoarele:
„(21) Cursurile pentru iniţierea în carieră sunt programe de formare profesională
organizate potrivit specificului funcţiilor/posturilor Ministerului Afacerilor Interne şi au o
durată de cel puţin:
a) 3 luni, pentru poliţistul care a dobândit această calitate în condiţiile art. 9 alin. (22);
b) 4 săptămâni, pentru poliţistul care a dobândit această calitate în condiţiile art. 9
alin. (3)”.
Art. 11 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 11 alin. (2) prevede faptul că poliţistul poate fi
trimis la studii în străinătate, prin concurs, în condiţiile stabilite prin ordin al
ministrului de interne.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (2) – Abrogat.
Art. 11 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 11 alin. (3) dispunea faptul că categoriile, formele
de pregătire şi modul de desfăşurare, precum şi durata de perfecţionare a pregătirii poliţistului sunt stabilite prin ordin al ministrului de interne.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (3) stabileşte următoarele:
„(3) Formarea profesională continuă a poliţistului, pentru dezvoltarea carierei, se
asigură prin:
a) cursuri de capacitate profesională pentru obţinerea gradelor profesionale de:
comisar-şef de poliţie, subcomisar de poliţie sau agent-şef de poliţie;
b) cursuri pentru schimbarea specialităţii/profilului de muncă;
c) alte cursuri necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, desfăşurate în ţară sau în
străinătate”.
Art. 16 alin. (11) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)
Noua reglementare
La art. 16, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11).
Potrivit noii reglementări, art. 16 alin. (11) stabileşte următoarele:
„(11) Acordarea gradului profesional următor, în cadrul aceleiaşi categorii, se face în
ordinea ierarhică a gradelor, în limita numărului de posturi prevăzute cu gradele
respective, aprobat de ministrul afacerilor interne”.
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Art. 16 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 16 alin. (2) prevede faptul că pentru obţinerea
gradelor profesionale de comisar-şef, subcomisar şi agent-şef, poliţistul este obligat
să absolve un curs de capacitate profesională, ale cărui organizare şi desfăşurare
pentru fiecare categorie vor fi stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi
internelor, iar pentru obţinerea gradului profesional de chestor este necesară
promovarea examenului organizat în acest scop.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 16 alin. (2) dispune următoarele:
„(2) Gradul profesional de comisar-şef de poliţie, subcomisar de poliţie sau agent-şef de
poliţie poate fi obţinut în urma absolvirii unui curs de capacitate profesională, organizat
pentru respectivul grad professional”.
Art. 16 alin. (21) şi (22) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G.
nr. 21/2016)
Noua reglementare
La art. 16, după alin. (2) se introduc două noi alineate, alin. (21) şi (22).
Potrivit noii reglementări, art. 16 alin. (21) şi (22) dispun următoarele:
„(21) Sunt exceptaţi de la absolvirea cursului prevăzut la alin. (2) ofiţerul de poliţie
care a absolvit un curs postuniversitar, un program universitar de master sau care a
dobândit titlul ştiinţific de doctor în domeniul management sau în specialitatea studiilor
funcţiei de bază, precum şi agentul de poliţie care a absolvit studii superioare.
(22) Gradul profesional de chestor poate fi obţinut de comisarul-şef de poliţie care a
promovat examenul organizat în acest scop”.
Art. 18 şi 19 din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 18 şi 19 prevedeau faptul că posturile de conducere se ocupă prin examen sau concurs, după caz, în situaţiile şi în condiţiile
stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
De asemenea, art. 19 dispunea faptul că acordarea gradelor profesionale
următoare în cadrul aceleiaşi categorii se face în ordinea ierarhică a gradelor, în
limita numărului de posturi prevăzute cu gradele respective, aprobat de ministrul
administraţiei şi internelor.
Poliţistul care a dobândit titlul ştiinţific de doctor sau doctor docent, în specializările corespunzătoare cerinţei postului, este exceptat de la condiţiile prevăzute la
art. 16 alin. (2).
Ofiţerul de poliţie care a absolvit cursuri postuniversitare în specializările
corespunzătoare cerinţei postului este exceptat de la condiţiile prevăzute la art. 16
alin. (2), mai puţin de la cea referitoare la acordarea gradului profesional de
chestor.
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În fine, specialităţile studiilor superioare, ale cursurilor postuniversitare şi ale
titlurilor ştiinţifice prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului
administraţiei şi internelor.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 18 şi 19 – Abrogate.
Art. 21 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G.
nr. 21/2016)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 21 alin. (1) şi (3) prevedeau faptul că absolvenţilor
instituţiilor de învăţământ de profil ale Ministerului de Interne li se acordă grade
profesionale şi sunt încadraţi în structurile de poliţie cu perioade de stagiu.
De asemenea, la absolvirea Facultăţii de Drept din cadrul Academiei de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza” a Ministerului Administraţiei şi Internelor, poliţistului i se
acordă gradul profesional de subinspector de poliţie şi este încadrat ca debutant pe
o perioadă de stagiu de 12 luni.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 21 alin. (1) şi (3) dispune următoarele:
„(1) Absolvenţilor instituţiilor de învăţământ de profil ale Ministerului Afacerilor
Interne, precum şi celor pregătiţi pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne la alte
instituţii de învăţământ li se acordă grade profesionale sau, după caz, li se echivalează
gradele militare cu gradele profesionale în condiţiile art. 73 alin. (1) şi (2) şi sunt încadraţi
în structurile de poliţie cu perioade de stagiu.
(…)
(3) La absolvirea cu diplomă de licenţă a programelor de studii de ordine şi siguranţă
publică, respectiv drept, organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă sau frecvenţă
redusă în cadrul Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor
Interne, absolventului care urmează a fi repartizat în unităţi de poliţie i se acordă gradul
profesional de subinspector de poliţie şi este încadrat ca debutant pe o perioadă de stagiu de
12 luni”.
Art. 21 alin. (33) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)
Noua reglementare
La art. 21, după alin. (32) se introduce un nou alineat, alin. (33).
Potrivit noii reglementări, art. 21 alin. (33) prevede următoarele:
„(33) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător şi absolvenţilor formaţi
pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne la alte instituţii de învăţământ, cu excepţia
situaţiei absolvenţilor Institutului Medico-Militar care pe perioada de stagiu se încadrează
în funcţii specifice corespunzătoare gradului profesional deţinut”.
Art. 21 alin. (41) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)
Noua reglementare
La art. 21, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (41).
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Potrivit noii reglementări, art. 21 alin. (41) dispune următoarele:
„Prin excepţie de la prevederile alin. (4), perioada de rezidenţiat stabilită potrivit
prevederilor legale în cazul personalului de specialitate medical se ia în calcul la acordarea
gradului profesional”.
Art. 22 alin. (4) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 22 alin. (4) stabilea faptul că poliţiştii se încadrează în funcţii de execuţie prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult 3 trepte faţă de cele pe care le au, potrivit
normelor de competenţă aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi
internelor.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 22 alin. (4) dispune următoarele:
„(4) Poliţiştii se încadrează şi pot fi promovaţi în funcţii de execuţie prevăzute în
statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult 3 trepte faţă de
cele pe care le au”.
Art. 22 alin. (41) – (43) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G.
nr. 21/2016)
Noua reglementare
La art. 22, după alin. (4) se introduc trei noi alineate, alin. (41) – (43).
Potrivit noii reglementări, art. 22 alin. (41) – (43) prevăd următoarele:
„(41) Promovarea în funcţie constă în numirea în funcţia imediat superioară în cadrul
postului ocupat.
(42) După definitivarea în profesie, poliţistul este promovat în funcţie potrivit
alin. (41).
(43) Poliţistul este promovat în funcţie anual, dacă la evaluarea de serviciu pentru anul
anterior a obţinut calificativul de cel puţin «bine» şi nu se află sub efectul unei sancţiuni
disciplinare”.
Art. 22 alin. (8) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 22 alin. (8) dispunea faptul că în cazurile prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. j), precum şi în situaţii temeinic justificate, menţionate în
actele administrative emise în acest scop, poliţiştii pot fi puşi la dispoziţia unităţii
pe o perioadă de cel mult 3 luni, timp în care vor beneficia de drepturile băneşti
avute, cu excepţia indemnizaţiei de conducere, după caz. În cazuri excepţionale, cu
aprobarea ministrului administraţiei şi internelor, acest termen poate fi prelungit
cu încă cel mult 3 luni.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 22 alin. (8) – Abrogat.
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Art. 23 alin. (4) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 23 alin. (4) stabilea faptul că jurământul de
credinţă este semnat de către absolventul sau poliţistul încadrat direct şi, după caz,
de către şeful instituţiei de învăţământ sau de şeful unităţii de poliţie, precum şi de
către poliţiştii asistenţi.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 23 alin. (4) dispune următoarele:
„(4) Jurământul de credinţă este semnat de către absolventul sau poliţistul încadrat
direct sau transferat şi, după caz, de către şeful instituţiei de învăţământ sau de şeful
unităţii, precum şi de către poliţiştii asistenţi”.
Art. 27 din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)
Vechea reglementare
În vechea reglementre, art. 27 prevedea faptul că selecţionarea, pregătirea,
obţinerea gradelor profesionale şi evoluţia profesională a poliţiştilor se stabilesc, în
condiţiile prezentei legi, prin Ghidul carierei poliţistului, aprobat prin ordin al
ministrului de interne.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 27 – Abrogat.
[…]
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ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PRIMIRE
ÎN PROFESIA DE AVOCAT – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016
(HOTĂRÂREA UNBR NR. 97/2016)
De Universul Juridic

Update: Hotărârea UNBR nr. 97/2016
Consiliul UNBR, întrunit în şedinţa din 4 iunie 2016, a dezbătut şi a aprobat
măsurile privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat în anul
2016 şi a adoptat prin Hotărârea nr. 97/2016 următoarele:
Art. 1. – (1) Examenul se va susţine în mod unitar, în cadrul Institutului
Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA (în continuare
INPPA) şi se va desfăşura prin INPPA Central – Bucureşti şi prin centrele
teritoriale ale acestuia.
(2) Data desfăşurării examenului este 12 septembrie 2016, pentru toţi
candidaţii, dată care a fost anunţată prin publicarea Hotărârii nr. 30 a Consiliului
UNBR din data de 12 decembrie 2015.
(3) Tematica de examen este anexată respectivei Hotărâri.
(4) Arondarea candidaţilor pentru susţinerea examenului se face în raport de
baroul la care s-a depus cererea de înscriere la examen şi la care, în caz de primire
în profesie, candidatul care a promovat examenul este obligat să se înscrie, fără a se
putea înscrie în alt barou, astfel:
a) INPPA central (Bucureşti): Barourile Bucureşti, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa,
Ilfov, Constanţa, Tulcea şi Dâmboviţa;
b) Centrul teritorial Braşov: Barourile Braşov, Buzău, Covasna, Harghita,
Mureş, Prahova şi Sibiu;
c) Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj şi
Maramureş;
d) Centrul teritorial Craiova: Barourile Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Argeş,
Teleorman şi Vâlcea;
e) Centrul teritorial Iaşi: Barourile Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi
Vaslui;
f) Centrul teritorial Galaţi: Barourile Galaţi, Brăila şi Vrancea;
g) Centrul teritorial Timişoara: Barourile Arad, Bihor, Caraş-Severin,
Hunedoara, Satu-Mare şi
Timiş.
Art. 2. – (1) Desemnarea Comisiei naţionale de examen se face de către
Comisia Permanentă a UNBR, pe baza propunerilor barourilor, conform
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Regulamentului de examen. Lista de propuneri va cuprinde menţiuni exprese
privind vechimea în profesia de avocat a celui propus şi situaţia în care acesta este
„cadru didactic universitar”.
(2) La formularea propunerilor se vor avea în vedere prevederile art. 17
alin. (4) al Legii nr. 51/1995 şi prevederile Regulamentului de examen susmenţionat.
Propunerile se vor face distinct pentru fiecare dintre comisiile prevăzute de
Regulament.
(3) Propunerile barourilor vor fi transmise spre avizare la centrele teritoriale
INPPA, care, după confruntarea acestora cu evidenţele de care dispun, vor remite
INPPA Central – Bucureşti, până la data de 12 august 2016, propunerile avizate
privind membrii Comisiei naţionale de examen, având în vedere şi experienţa
anterioară a celor propuşi.
(4) La data de 19 august 2016 INPPA Central – Bucureşti va transmite la UNBR
propunerile centralizate. La data de 2 septembrie 2016, la convocarea Preşedintelui
UNBR, va avea loc şedinţa Comisiei Permanente a UNBR pentru desemnarea
Comisiei naţionale de examen. Desemnarea Comisiei naţionale de examen şi,
implicit, aprobarea propunerilor barourilor de desemnare a comisiilor teritoriale
pentru susţinerea examenului de primire în profesia de avocat, potrivit. art. 68
alin. (1) lit. g) din Legea nr. 51/1995 republicată, se va face prin aplicarea cu
prioritate a dispoziţiilor art. 17 alin. (4) din Lege care reglementează constituirea
comisiei „cu precădere – din avocaţi cadre didactice universitare cu vechimea de minim
10 ani în profesia de avocat„. Dispoziţiile art. 33 alin. (5) din Statut care consacră
compunerea „în majoritate” a Comisiei de examen din avocaţi – cadre didactice
universitare cu o vechime în profesie de 10 ani se interpretează în limitele impuse
de art. 17 alin. (4) din Lege în sensul că, în condiţiile în care între cei propuşi să facă
parte din comisia de examen se află şi avocaţi – cadre didactice, aceştia din urmă
vor fi desemnaţi „cu precădere„.
Art. 3. – (1) Cererile de înscriere a candidaţilor la examen, se depun în intervalul 19 iulie 2016 – 17 august 2016 la secretariatul baroului la care candidatul
urmează să-şi desfăşoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.
(2) Cererile vor fi însoţite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.
(3) În perioada 18 – 20 august 2016 barourile vor verifica dosarele de înscriere
la examen iar rezultatul verificărilor se afişează conform prevederilor
Regulamentului de examen. În perioada 22 – 24 august 2016 se vor soluţiona
contestaţiile formulate de candidaţii cărora li s-a respins înscrierea la examen.
(4) În cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a UNBR,
dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive
imprevizibile şi insurmontabile, cu cel mult 5 zile înainte de data examenului.
(5) Exclusiv pentru candidaţii care au susţinut examenul de licenţă în anul
universitar 2016 şi numai dacă unităţile de învăţământ absolvite de aceştia nu au
emis diplomele de licenţă, se admite depunerea adeverinţei de absolvire a examenului de licenţă, eliberată de unitatea de învăţământ, în locul diplomei de licenţă
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prevăzută la art. 15 alin. 2 lit. b) din Statutul profesiei de avocat; în acest caz, nu se
cere ca adeverinţa de absolvire să fie însoţită de foaia matricolă.
Art. 4. – (1) Taxa de examen este de 1000 lei şi se va achita în contul Institutului
Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA din Bucureşti nr.
RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti cu
menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie
2016”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea
septembrie 2016”.
(2) Sumele încasate cu titlu de „taxă de examen” se repartizează potrivit
hotărârii Consiliului UNBR
(3) Este interzisă perceperea de către INPPA sau barouri, cu orice titlu, de
sume suplimentare pentru operaţiuni care au legătură cu înscrierea candidaţilor la
examen sau cu susţinerea acestuia.
(4) INPPA Central Bucureşti va reflecta distinct în evidenţele sale sumele
destinate barourilor, pentru remunerarea prestaţiilor specifice activităţilor de
secretariat şi de verificare a actelor de sumele ce vor fi virate centrelor INPPA şi
sumele rămase la dispoziţia sa.
(5) INPPA Central Bucureşti va proceda la virarea sumelor cuvenite centrelor
de examen cu cel mult 48 de ore înainte de începerea examenului.
(6) Sumele ce revin barourilor vor fi virate imediat după finalizarea examenului şi soluţionarea eventualelor cereri de restituire a taxelor de examen, în
condiţiile prevăzute în Regulamentul de examen.
Principiile şi măsurile de organizare a examenului de primire în profesia de
avocat – sesiunea septembrie 2016 (Hotărârea UNBR nr. 59/2016)
Consiliul UNBR a dezbătut şi a aprobat principiile de măsurile privind
organizarea examenului de primire în profesia de avocat în anul 2016 şi a adoptat
Hotărârea nr. 59/2016, potrivit căreia:
Art. 1. – (1) Se aprobă principiile şi măsurile de organizare a examenului de
primire în profesia de avocat – sesiunea septembrie 2016 ca fiind cele stabilite
pentru examenul de primire în profesie – sesiunea septembrie 2015, astfel cum au
fost adoptate prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 1116/2015.
(2) Modalitatea de examinare a candidaţilor la examenul de primire în profesie
pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut
examenul de definitivat în alte profesii juridice se păstrează, după cum urmează:
Examenul constă într-o probă unică – test grilă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice (pentru candidaţii la examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar), respectiv, test grilă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice şi practice (pentru persoanele care au susţinut examenul de
definitivat în alte profesii juridice).
Testul grilă cuprinde 100 de întrebări la următoarele materii:
– organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;
– drept civil;
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– drept procesual civil;
– drept penal;
– drept procesual penal.
Întrebările din testul grilă pot avea unul sau două răspunsuri corecte.
La testul grilă pentru fiecare întrebare corect soluţionată se acordă un punct.
Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la întrebările din chestionarul
de examen este stabilit de comisia de elaborare a subiectelor şi nu poate depăşi 4
ore socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea chestionarelor pentru
toţi candidaţii.
Art. 2. – (1) Examenul se va susţine în mod unitar, în cadrul Institutului
Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA (în continuare
INPPA) şi se va desfăşura prin INPPA Central – Bucureşti şi prin centrele teritoriale ale acestuia.
(2) Data desfăşurării examenului este 12 septembrie 2016, pentru toţi
candidaţii, dată care a fost anunţată prin publicarea Hotărârii Consiliului UNBR
nr. 30/2015.
(3) Tematica de examen se va revizui şi va fi adusă la cunoştinţa publicului
conform prevederilor Statutului profesiei de avocat.
(4) Arondarea candidaţilor pentru susţinerea examenului se face în raport de
baroul la care s-a depus cererea de înscriere la examen şi la care, în caz de primire
în profesie, candidatul care a promovat examenul este obligat să se înscrie, fără a
putea să se înscrie în alt barou, astfel:
 INPPA central (Bucureşti): Barourile Bucureşti, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa,
Ilfov, Constanţa, Tulcea şi Dâmboviţa;
 Centrul teritorial Braşov: Barourile Braşov, Buzău, Covasna, Harghita,
Mureş, Prahova şi Sibiu;
 Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj şi
Maramureş;
 Centrul teritorial Craiova: Barourile Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Argeş,
Teleorman şi Vâlcea;
 Centrul teritorial Iaşi: Barourile Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi
Vaslui;
 Centrul teritorial Galaţi: Barourile Galaţi, Brăila şi Vrancea;
 Centrul teritorial Timişoara: Barourile Arad, Bihor, Caraş-Severin,
Hunedoara, Satu-Mare şi Timiş.
Art. 3 – (1) Regulamentul de examen se publică, prin afişare pe pagina web a
UNBR şi pe pagina web a INPPA central, cu cel puţin 60 de zile înainte de data
stabilită pentru desfăşurarea examenului.
(2) Celelalte măsuri organizatorice vor fi decise ulterior de Consiliul UNBR.
Sursa informaţiei este UNBR (www.unbr.ro).

