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III. ACTUALITATE LEGISLATIVĂ


ABSTRACT

In July 2017, certain amendments were made to several regulations, such as: the Criminal
Code; Law no. 263/2010 on the public pension unitary system; Law no. 279/2005 concerning
apprenticeship at the workplace; the Methodological Norms for the enforcement of the provisions of
the Housing Law no. 114/1996; Law no. 254/2013 regarding the execution of sentences and
custodial measures ordered by the judicial bodies during trial and Law no. 205/2004 regarding the
protection of animals.

CODUL PENAL – MODIFICĂRI (LEGEA NR. 193/2017)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Codul penal
(M. Of. nr. 510 din 24 iulie
2009; cu modif. ult.)

Actul modificator
Legea nr. 193/2017
(M. Of. nr. 598 din 25
iulie 2017)

Sumar
– modifică: art. 301; art.
308 alin. (1)

În M. Of. nr. 598 din 25 iulie 2017, a fost publicată Legea nr. 193/2017 pentru
modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.
În continuare, vom prezenta modificările aduse Codului penal prin Legea
nr. 193/2017.
Art. 301 din Codul penal (modificată prin Legea nr. 193/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 301 prevedea faptul că:
„Art. 301
Conflictul de interese
(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a
îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct
sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori
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pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat
în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a
beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea
de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării
actelor normative”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 301 dispune următoarele:
„Art. 301
Folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane
(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit
un act prin care s-a obţinut un folos patrimonial pentru sine, pentru soţul său, pentru o
rudă ori un afin până la gradul II inclusiv se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi
interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică pe o perioadă de 3 ani.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazurile în care actul sau decizia se referă la
următoarele situaţii:
a) emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor normative;
b) exercitarea unui drept recunoscut de lege sau în îndeplinirea unei obligaţii impuse
de lege, cu respectarea condiţiilor şi limitelor prevăzute de aceasta”.
Art. 308 alin. (1) din Codul penal (modificată prin Legea nr. 193/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 308 alin. (1) prevedea faptul că:
„Art. 308
Infracţiuni de corupţie şi de serviciu comise de alte persoane
(1) Dispoziţiile art. 289-292, 295, 297-301 şi 304 privitoare la funcţionarii publici
se aplică în mod corespunzător şi faptelor săvârşite de către sau în legătură cu
persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o
însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la
art. 175 alin. (2) ori în cadrul oricărei persoane juridice.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 308 alin. (1) dispune următoarele:
„Art. 308
(1) Dispoziţiile art. 289 -292, 295, 297 -300 şi art. 304 privitoare la funcţionarii
publici se aplică în mod corespunzător şi faptelor săvârşite de către sau în legătură cu
persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare
de orice natură în serviciul unei persoane fizice prevăzute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul
oricărei persoane juridice”.

97

Revista Universul
Juridic  nr. 7, iulie 2017, p. 97
Actualitate
legislativă

LEGEA NR. 263/2010 PRIVIND SISTEMUL UNITAR DE PENSII
PUBLICE – COMPLETARE (LEGEA NR. 160/2017)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea nr. 263/2010
(M. Of. nr. 852 din 20
decembrie 2010; cu modif.
ult.)

Actul modificator
Legea nr. 160/2017
(M. Of. nr. 504 din 30
iunie 2017)

Sumar
introduce: art. 102 alin.
(7); art. 170 alin. (31)

În M. Of. nr. 504 din 30 iunie 2017, a fost publicată Legea nr. 160/2017 pentru
completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 263/2010 prin Legea
nr. 160/2017.
Art. 102 alin. (7) din Legea nr. 263/2010 (modificat prin Legea nr. 160/2017)
Noua reglementare
La art. 102, după alin. (6), se introduce un nou alineat, alin. (7).
Potrivit noii reglementări, art. 102 alin. (7) dispune următoarele:
„(7) Majorările anuale ale valorii punctului de pensie prevăzute la alin. (2), (5) şi (6)
reprezintă praguri minime. Valori superioare ale punctului de pensie pot fi stabilite prin
legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat, cu respectarea prevederilor Legii
responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, şi în concordanţă cu strategia
fiscal-bugetară corespunzătoare”.
Art. 170 alin. (31) din Legea nr. 263/2010 (modificat prin Legea nr. 160/2017)
Noua reglementare
La art. 170, după alin. (3), se introduce un nou alineat, alin. (31).
Potrivit noii reglementări, art. 170 alin. (31) dispune următoarele:
„(31) În situaţia în care indicele de corecţie rezultat în urma aplicării prevederilor
alin. (1) şi (2) este mai mic decât cel precedent calculat, se păstrează acesta din urmă”.
Alte prevederi din Legea nr. 160/2017
Prin derogare de la prevederile Legii nr. 7/2017 privind bugetul asigurărilor
sociale de stat pe anul 2017, în anul 2017 indicele de corecţie este de 1,14.
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LEGEA NR. 279/2005 PRIVIND UCENICIA LA LOCUL
DE MUNCĂ – MODIFICĂRI (LEGEA NR. 164/2017)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea nr. 279/2005
(M. Of. nr. 498 din
7 august 2013)

Actul modificator
Legea nr. 164/2017
(M. Of. nr. 544 din
11 iulie 2017)

Sumar
– modifică: art. 9 alin. (1), lit. a)-c); art.
13 alin. (1); art. 16 alin. (1), lit. c); art.
16 alin. (2)
– abrogă: art. 16 alin. (1), lit. d)

În M. Of. nr. 544 din 11 iulie 2017, a fost publicată Legea nr. 164/2017 pentru
modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi a Legii
nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior.
În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 279/2005 prin Legea
nr. 164/2017.
Art. 9 alin. (1), lit. a) – c) din Legea nr. 279/2005 (modificată prin Legea
nr. 164/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 9 alin. (1), lit. a)-c) prevedea faptul că:
„Art. 9
(1) Durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de
calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică
de:
a) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru
dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 1;
b) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru
dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;
c) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru
dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (1), lit. a)-c) dispune următoarele:
„a) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;
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b) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru
dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3;
c) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru
dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4”.
Art. 13 alin. (1) din Legea nr. 279/2005 (modificată prin Legea nr. 164/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 13 alin. (1) prevedea faptul că:
„Art. 13
(1) Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru nivelurile 1, 2 şi 3 de
calificare, stabilite prin legislaţia în vigoare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 13 alin. (1) dispune următoarele:
„Art. 13
(1) Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru nivelurile de calificare 2, 3 şi 4,
stabilite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea
Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare”.
Art. 16 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 279/2005 (modificată prin Legea
nr. 164/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 16 alin. (1), lit. c) prevedea faptul că:
„Art. 16
(1) Finanţarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se poate
realiza din:
(…)
c) fonduri structurale europene”;
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 16 alin. (1), lit. c) dispune următoarele:
„c) fonduri europene structurale şi de investiţii şi fonduri publice naţionale aprobate în
bugetul asigurărilor pentru şomaj”.
Art. 16 alin. (1), lit. d) din Legea nr. 279/2005 (modificată prin Legea
nr. 164/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 16 alin. (1), lit. d) prevedea faptul că:
„Art. 16
(1) Finanţarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se poate
realiza din:
(…)
d) bugetul asigurărilor de şomaj”;
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 16 alin. (1), lit. d) – se abrogă.
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Art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005 (modificată prin Legea nr. 164/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 16 alin. (2) prevedea faptul că:
„Art. 16
(…)
(2) Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, pe perioada derulării
acestuia, poate solicita şi beneficiază, la cerere, de 60% din valoarea indicatorului
social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de
muncă, în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările
ulterioare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 16 alin. (2) dispune următoarele:
„(2) Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condiţiile prezentei legi,
beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă
în cuantum de 1.125 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de şomaj în limita
fondurilor alocate cu această destinaţie”.
Alte prevederi relevante din Legea nr. 164/2017
Art. III dispune că prevederile art. I intră în vigoare la 30 de zile de la data
publicării respectivei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Conform art. IV, contractele de ucenicie încheiate potrivit prevederilor Legii
nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, aflate în derulare la
data intrării în vigoare a respectivei legi, îşi produc efectele până la expirarea duratei
pentru care au fost încheiate, potrivit legislaţiei în vigoare la data încheierii lor.
Potrivit art. V, contractele de stagiu încheiate potrivit prevederilor Legii
nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ
superior, cu modificările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a
respectivei legi, îşi produc efectele până la expirarea duratei pentru care au fost
încheiate, potrivit legislaţiei în vigoare la data încheierii lor.
În art. VI este prevăzut faptul că în termen de 30 de zile de la data publicării
respectivei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii şi
Justiţiei Sociale elaborează şi supune spre aprobare modificarea şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind
ucenicia la locul de muncă, aprobate prin H.G. nr. 855/2013.
Art. VII dispune că în tot cuprinsul Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul
de muncă, republicată, şi al Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru
absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice” se înlocuieşte cu
sintagma „Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale”.
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NORMELE METODOLOGICE PENTRU PUNEREA
ÎN APLICARE A PREVEDERILOR LEGII LOCUINŢEI
NR. 114/1996 – MODIFICĂRI (H.G. NR. 457/2017)

De Redacţia ProLege
Actul
modificat
H.G. nr.
1275/2000
(M. Of. nr. 690
din 22
decembrie
2000; cu modif.
ult.)

Actul
modificator
H.G. nr.
457/2017
(M. Of. nr.
526 din 6 iulie
2017)

Sumar
– modifică: art. 1 alin. (1); art. 25 alin. (1); art.
26 alin. (6); art. 26 alin. (9); art. 26 alin. (10); art.
271 alin. (1), lit. a) şi d); Titlul capitolului III
„Închirierea locuinţelor”; art. 30 alin. (5); art.
37; art. 90; Anexa nr. 4; Anexa nr. 8; denumirea
„Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor”; sintagmele „mii lei”
– introduce: art. 1 alin. (11); art. 26 alin. (11); art.
26 alin. (21); art. 26 alin. (91); art. 26 alin.
(11)-(15); art. 271 alin. (11); art. 271 alin. (4);
Anexa nr. 13
– abrogă: art. 19; art. 31-36; Anexa nr. 12

În M. Of. nr. 526 din 6 iulie 2017, a fost publicată H.G. nr. 457/2017 privind
modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin H.G. nr. 1.275/2000.
În continuare, vom prezenta modificările aduse H.G. nr. 1275/2000 prin H.G.
nr. 457/2017.
Art. 1 alin. (1) din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 1 alin. (1) prevedea faptul că:
„Art. 1
(1) Primarii, primarul general al municipiului Bucureşti sau, după caz, delegaţiile permanente ale consiliilor judeţene au obligaţia să verifice şi să consemneze,
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la eliberarea autorizaţiilor de construire pentru locuinţe noi, îndeplinirea exigenţelor minimale privind suprafeţele şi nivelul de dotare a încăperilor ce compun
locuinţele, cuprinse în anexa nr. 1 la Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (1) dispune următoarele:
„Art. 1
(1) Eliberarea autorizaţiilor de construire pentru locuinţe noi se face obligatoriu cu
respectarea exigenţelor minimale privind suprafeţele şi nivelul de dotare a încăperilor ce
compun locuinţele, cuprinse în anexa nr. 1 la Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege”.
Art. 1 alin. (11) din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)
Noua reglementare
La art. 1, după alin. (1), se introduce un nou alineat, alin. (11).
Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (11) dispune următoarele:
„(11) Autorităţile administraţiei publice locale publică prin afişare pe site-ul instituţiei
sau afişează într-un loc accesibil publicului, după caz, date actualizate privind numărul de
locuinţe pe care le deţin în proprietate şi/sau în administrare, în funcţie de destinaţia
acestora, gradul de ocupare a acestora, precum şi hotărârile prin care au fost aprobate listele
cu solicitanţii care beneficiază de respectivele locuinţe”.
Art. 19 din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 19 prevedea faptul că:
„Art. 19
(1) Acordarea creditelor pentru construcţia de locuinţe conform art. 20 din lege
va respecta normele emise de Casa de Economii şi Consemnaţiuni, cu încadrarea în
nivelul subvenţiei aprobate anual prin legea bugetului de stat, pentru diferenţa
dintre 15%, cât suportă beneficiarul creditului, şi nivelul dobânzii practicate de
Casa de Economii şi Consemnaţiuni la depunerile la termen ale populaţiei, la care
se adaugă o marjă de 5 puncte procentuale.
(2) Casa de Economii şi Consemnaţiuni va stabili metodologia şi instrucţiunile
corespunzătoare privind evidenţa, raportarea şi calculul dobânzii subvenţionate la
creditele acordate în baza legii, în condiţiile prevăzute la alin. (1).
(3) Stabilirea dreptului de a beneficia de credite subvenţionate se va face pe
baza declaraţiei autentificate a solicitantului, dată pe propria răspundere, din care
să rezulte că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 20 din lege.
(4) În toate cazurile în care beneficiarii acestor credite au prezentat declaraţii
nesincere, au folosit sumele primite în alte scopuri sau cu încălcarea prevederilor
legale, Casa de Economii şi Consemnaţiuni va sista creditarea şi îi va obliga pe

Actualitate legislativă

103

beneficiari să restituie integral sumele primite şi să plătească dobânzi penalizatoare
potrivit prevederilor contractuale.
(5) Modalitatea de fundamentare şi de derulare a creditelor bugetare,
prevăzute anual în bugetul de stat conform dispoziţiilor art. 20 din lege şi destinate
acoperirii dobânzilor subvenţionate la creditele acordate de Casa de Economii şi
Consemnaţiuni, se stabileşte prin convenţii încheiate de ordonatorii principali de
credite cu Casa de Economii şi Consemnaţiuni şi cu avizul Ministerului
Finanţelor”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 19 – se abrogă.
Art. 25 alin. (1) din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 25 alin. (1) prevedea faptul că:
„Art. 25
(1) Stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea prevederilor art. 31 şi 32
din lege, coroborate cu art. 44 din lege pentru locuinţe sociale şi, respectiv, art. 55
din lege pentru locuinţe de necesitate, la propunerea primarului, cu aprobarea
consiliului local. Prin hotărâre a consiliului local se vor stabili dacă se subvenţionează chiria pentru locuinţele sociale, declarate ca locuinţe de necesitate
conform art. 56 din lege, şi categoriile de persoane beneficiare ale subvenţiei”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 25 alin. (1) dispune următoarele:
„Art. 25
(1) Stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea prevederilor cap. III – Stabilirea şi
plata chiriei din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia
chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, coroborate cu
art. 44 din lege pentru locuinţe sociale şi, respectiv, art. 55 din lege pentru locuinţe de
necesitate, la propunerea primarului, cu aprobarea consiliului local. Prin hotărâre a
consiliului local se vor stabili dacă se subvenţionează chiria pentru locuinţele sociale,
declarate ca locuinţe de necesitate conform art. 56 din lege, şi categoriile de persoane
beneficiare ale subvenţiei”.
Art. 26 alin. (11) din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)
Noua reglementare
La art. 26, după alin. (1), se introduce un nou alineat, alin. (11).
Potrivit noii reglementări, art. 26 alin. (11) dispune următoarele:
„(11) Finanţarea locuinţelor, prevăzută la alin. (1), are ca rezultate aşteptate realizarea
de locuinţe sociale şi de necesitate la nivelul întregii ţări, iar indicatorii specifici sunt:
indicatorii de rezultat care determină numărul de locuinţe sociale şi de necesitate realizate
în raport cu numărul solicitărilor şi indicatorii de eficienţă care determină costul/metru
pătrat de suprafaţă construită desfăşurată”.
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Art. 26 alin. (21) din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)
Noua reglementare
La art. 26, după alin. (2), se introduce un nou alineat, alin. (21).
Potrivit noii reglementări, art. 26 alin. (21) dispune următoarele:
„(21) Din transferuri de la bugetul de stat se pot deconta, în condiţiile legii, următoarele:
a) contravaloarea cheltuielilor lucrărilor de construcţii-montaj, inclusă în valoarea
totală a devizului general, cu excepţia cheltuielilor aferente racordării la reţelele de utilităţi
publice;
b) contravaloarea cheltuielilor aferente utilajelor, echipamentelor tehnologice şi funcţionale care necesită montaj, din care se decontează exclusiv cheltuielile efectuate pentru achiziţia următoarelor: ascensor, centrală termică de bloc sau de scară, după caz, cu echipamentele necesare funcţionării acesteia”.
Art. 26 alin. (6) din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 26 alin. (6) prevedea faptul că:
„Art. 26
(…)
(6) În aplicarea prevederilor art. 67 din lege, consiliile locale, Consiliul General
al Municipiului Bucureşti şi, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti vor stabili anual lista cuprinzând obiectivele de investiţii pentru locuinţe
sociale şi de necesitate care urmează să se finanţeze în anul următor, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 11. Aceste liste se vor transmite Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în vederea definitivării programului
de finanţare a locuinţelor”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 26 alin. (6) dispune următoarele:
„(6) În aplicarea prevederilor art. 67 din lege, consiliile locale, Consiliul General al
Municipiului Bucureşti şi, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti
vor stabili anual lista cuprinzând obiectivele de investiţii pentru locuinţe sociale şi de
necesitate care urmează să se finanţeze în anul următor, conform modelului prevăzut în
anexa nr. 11. Aceste liste se vor transmite obligatoriu Ministerului Dezvoltării Regionale,
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în vederea fundamentării necesarului de
fonduri pentru finanţarea Programului de construcţii locuinţe sociale şi de necesitate, până
cel târziu la data de 1 august a anului în curs”.
Art. 26 alin. (9) din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 26 alin. (9) prevedea faptul că:
„Art. 26
(…)
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(9) În termen de 30 de zile după aprobarea bugetului de stat anual, Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor împreună cu autorităţile administraţiei publice locale vor analiza şi vor efectua prioritizarea investiţiilor în
construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate propuse a se realiza şi vor corecta în
mod corespunzător programul de finanţare prevăzut la alin. (6).
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 26 alin. (9) dispune următoarele:
„(9) În termen de 30 de zile de la aprobarea bugetului de stat anual, Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în baza propunerilor
transmise conform alin. (6), efectuează prioritizarea investiţiilor în construcţia de locuinţe
sociale şi de necesitate, în funcţie de propunerile transmise şi în limita fondurilor aprobate
anual cu această destinaţie, şi întocmeşte lista de obiective propuse spre finanţare şi sumele
alocate acestora, listă care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale,
administraţiei publice şi fondurilor europene”.
Art. 26 alin. (91) din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)
Noua reglementare
La art. 26, după alin. (9), se introduce un nou alineat, alin. (91).
Potrivit noii reglementări, art. 26 alin. (91) dispune următoarele:
„(91) După aprobarea listei şi a sumelor alocate conform alin. (9), Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene încheie contracte de
finanţare anuale cu consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi, după
caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în condiţiile legii”.
Art. 26 alin. (10) din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 26 alin. (10) prevedea faptul că:
„Art. 26
(…)
(10) Alocarea sumelor pentru finanţarea construcţiilor de locuinţe sociale şi de
necesitate se va face pentru fiecare obiectiv de investiţii, astfel încât să se asigure
finalizarea lucrărilor cu respectarea termenului de punere în funcţiune şi cu
încadrarea în plafonul valoric negociat pe bază de contract”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 26 alin. (10) dispune următoarele:
„(10) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor
Europene are obligaţia să transfere către consiliile locale ale unităţilor/subdiviziunilor
administrativ-teritoriale sumele aferente contractelor de finanţare încheiate conform
alin. (91) în limita bugetului anual al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei
Publice şi Fondurilor Europene aprobat cu această destinaţie, astfel încât să se asigure
finalizarea lucrărilor cu respectarea termenului de punere în funcţiune şi cu încadrarea în
limitele contravalorii cheltuielilor prevăzute la alin. (21)”.
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Art. 26 alin. (11)-(15) din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G.
nr. 457/2017)
Noua reglementare
La art. 26, după alin. (10), se introduc cinci noi alineate, alin. (11)-(15).
Potrivit noii reglementări, art. 26 alin. (11)-(15) dispune următoarele:
„(11) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi, după caz,
consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia asigurării surselor de
finanţare din bugetul local, pentru contravaloarea cheltuielilor care se finanţează de la
bugetul local până la finalizarea investiţiei, astfel încât să nu pună în întârziere lucrările
finanţate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale,
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, respectiv să nu conducă la nerespectarea
termenului de finalizare stipulat în contractul de achiziţie publică încheiat în condiţiile legii.
(12) La finalizarea obiectivului de investiţii, autorităţile administraţiei publice locale
au obligaţia transmiterii la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi
Fondurilor Europene a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi a
datelor şi informaţiilor cu privire la obiectivul de investiţii, conform modelului prevăzut în
anexa nr. 13.
(13) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
centralizează datele şi informaţiile transmise conform alin. (12) şi stabileşte indicatorii de
rezultate şi de eficienţă în ceea ce priveşte construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate,
prevăzuţi la alin. (11), în vederea evaluării performanţei acestuia, conform prevederilor
legale în vigoare.
(14) Obligaţia monitorizării obiectivelor de investiţii în ceea ce priveşte construcţia de
locuinţe sociale şi de necesitate constă în centralizarea de către Ministerul Dezvoltării
Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a sumelor alocate şi decontate de
către unităţile administrativ-teritoriale, a stadiilor fizice, precum şi a proceselor-verbale de
recepţie la terminarea lucrărilor.
(15) Obiectivele de investiţii pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a decontat integral sumele cuvenite de la
bugetul de stat nu vor mai fi cuprinse în programul anului următor”.
Art. 271 alin. (1), lit. a) şi d) din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G.
nr. 457/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 271 alin. (1), lit. a) şi d) prevedea faptul că:
„Art. 271
(1) Pentru primirea alocaţiilor de la bugetul de stat cu destinaţia finanţării
construcţiilor de locuinţe, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului
Bucureşti şi, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti
procedează după cum urmează:
a) solicită lunar, în scris, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor, până la data de 6 a lunii în curs, necesarul de fonduri în completarea
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celorlalte sume, pentru decontarea lucrărilor de construcţii-montaj executate până
la finele lunii anterioare. Solicitarea va fi însoţită de situaţia privind producţia
realizată, conform anexei nr. 2bis, şi de un extras al contului prevăzut la art. 26
alin. (8), emis de unitatea Trezoreriei Statului din municipiul reşedinţă de judeţ,
respectiv din municipiul Bucureşti. Anexa nr. 2bis se completează în baza situaţiilor de lucrări verificate, însuşite şi avizate de diriginţii de şantier nominalizaţi în
comisia prevăzută la art. 26 alin. (5) de unităţile specializate în răspunderea cărora
a fost dată derularea investiţiilor;
(…)
d) după analiza şi aprobarea alocaţiilor bugetare, Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor virează suma cu ordin de plată din contul de
cheltuieli bugetare în conturile consiliilor locale, în contul Consiliului General al
Municipiului Bucureşti şi, după caz, în conturile consiliilor locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti, deschise la unitatea Trezoreriei Statului din municipiul
reşedinţă de judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti. Operaţiunea se efectuează
prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 271 alin. (1), lit. a) şi d) dispune următoarele:
„a) solicită lunar, în scris, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice
şi Fondurilor Europene, până la data de 6 a lunii în curs, necesarul de fonduri în
completarea celorlalte sume, pentru decontarea lucrărilor executate până la finele lunii
anterioare. În luna decembrie, pot solicita, până la data de 15 a lunii în curs, necesarul de
fonduri în completarea celorlalte sume, pentru decontarea lucrărilor executate în luna în
curs, până la acea dată. Solicitarea va fi însoţită de situaţia privind producţia realizată,
conform anexei nr. 2bis, şi de un extras al contului prevăzut la art. 26 alin. (8), emis de
unităţile Trezoreriei Statului. Anexa nr. 2bis se completează în baza situaţiilor de lucrări
verificate, însuşite şi avizate de diriginţii de şantier nominalizaţi în comisia prevăzută la
art. 26 alin. (5) de unităţile specializate în răspunderea cărora a fost dată derularea
investiţiilor;
(…)
d) după analiza şi aprobarea alocaţiilor bugetare, Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene virează suma cu ordin de plată din contul
de cheltuieli bugetare în conturile de venituri ale unităţilor/subdiviziunilor
administrativ-teritoriale, deschise la unităţile Trezoreriei Statului. Operaţiunea se
efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului”.
Art. 271 alin. (11) din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)
Noua reglementare
La art. 271, după alin. (1), se introduce un nou alineat, alin. (11).
Potrivit noii reglementări, art. 271 alin. (11) dispune următoarele:
„(11) Lucrările eligibile la decontare de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene pentru care bene-
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ficiarii prevăzuţi la alin. (1) pot solicita transferuri reprezintă lucrările ale căror cheltuieli
sunt prevăzute la art. 26 alin. (21), care sunt cuprinse în cadrul devizului general
actualizat corespunzător după încheierea contractelor de achiziţie publică, în condiţiile
legii”.
Art. 271 alin. (4) din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)
Noua reglementare
La art. 271, după alin. (3), se introduce un nou alineat, alin. (4).
Potrivit noii reglementări, art. 271 alin. (4) dispune următoarele:
„(4) Sumele primite potrivit alin. (1), rămase neutilizate la finele anului bugetar, se
restituie la bugetul de stat potrivit prevederilor legale în vigoare”.
Titlul capitolului III „Închirierea locuinţelor” din H.G. nr. 1275/2000
(modificată prin H.G. nr. 457/2017)
Noua reglementare
Titlul capitolului III „Închirierea locuinţelor” se modifică şi va avea următorul
cuprins: „Repartizarea şi închirierea locuinţelor”.
Art. 30 alin. (5) din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 30 alin. (5) prevedea faptul că:
„Art. 30
(…)
(5) Definitivarea listelor privind repartizarea locuinţelor şi eventualele contestaţii se vor face în condiţii similare celor prevăzute la art. 21”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 30 alin. (5) dispune următoarele:
„(5) Definitivarea listelor privind repartizarea locuinţelor şi eventualele contestaţii se fac în condiţiile legii”.
Art. 31 – 36 din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 31-36 prevedea faptul că:
„Art. 31
Contractul de închiriere, încheiat în baza prevederilor art. 21 din lege şi
conform modelului prezentat în anexa nr. 12, va fi înregistrat la organele fiscale
teritoriale prin grija proprietarului.
Art. 32
(1) Contractele de închiriere se încheie pe o perioadă determinată.
(2) Cu cel puţin 30 de zile înainte de data încetării contractului de închiriere
proprietarul poate face cunoscut chiriaşului, în scris, că nu are intenţia să
prelungească contractul de închiriere în aceleaşi condiţii, comunicându-i şi
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eventualele modificări ale clauzelor acestuia. Dacă proprietarul nu va face această
comunicare, contractul de închiriere se consideră menţinut în continuare în aceleaşi
condiţii.
(3) În aplicarea prevederilor art. 27 din lege, pentru a putea constata încetarea
contractului de închiriere, în termen de 30 de zile de la data părăsirii domiciliului
de către titularul contractului de închiriere sau de la data înregistrării decesului ori
de la împlinirea termenului de 2 ani de nefolosire neîntreruptă a locuinţei,
proprietarul, prin unitatea care are în administrare fondul locativ de stat, trebuie să
aibă dovada că titularul contractului de închiriere nu mai locuieşte în spaţiul
locativ închiriat prin:
a) părăsirea domiciliului;
b) deces;
c) nefolosire neîntreruptă a locuinţei timp de 2 ani, fără a fi detaşat în interes
de serviciu în altă localitate. Dovada faptului că titularul contractului de închiriere
nu mai locuieşte se face prin:
– relaţii luate de la asociaţiile de chiriaşi sau de proprietari;
– extrase de pe listele de întreţinere;
– relaţii luate de la serviciul de evidenţă a populaţiei din sectorul în care este
situată locuinţa, prin care se constată dacă titularul contractului de închiriere a
solicitat o altă adresă de domiciliu.
(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), dacă persoanele rămase în locuinţă nu
îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 27 lit. a)-c) din lege, întreprinderea care
administrează fondul locativ va evacua acele persoane care ocupă spaţiul respectiv
fără forme legale, pe baza hotărârii consiliilor locale ale municipiilor, sectoarelor
municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor.
Art. 33
(1) Proprietarul locuinţei poate verifica în prezenţa chiriaşului modul în care
acesta respectă obligaţiile asumate prin contract cu privire la folosirea şi la întreţinerea locuinţei.
(2) Verificarea locuinţei de către proprietar se face numai în zile lucrătoare,
între orele 7,00–20,00, şi va fi comunicată în prealabil, în scris, chiriaşului. În timpul
verificării locuinţei închiriate proprietarul poate fi însoţit de un reprezentant al
asociaţiei de chiriaşi sau de alt chiriaş din imobil, după caz.
(3) Constatările făcute cu ocazia verificărilor vor fi consemnate într-un
proces-verbal de constatare care va fi semnat de proprietar, de chiriaş şi de un
reprezentant al asociaţiei de chiriaşi, după caz.
Art. 34
Pentru toate stricăciunile aduse locuinţei sau pentru daunele produse proprietarului de persoana care a subînchiriat locuinţa titularul contractului de închiriere
răspunde faţă de proprietar, potrivit legii.
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Art. 35
(1) Degradările produse la părţile comune ale imobilului din vina chiriaşilor se
vor suporta:
a) de chiriaşul din vina căruia s-a produs degradarea, în cazul în care acesta a
fost identificat;
b) de toţi cei care au acces şi folosesc în comun bunul degradat, în situaţia în
care nu s-a identificat persoana din vina căreia s-a produs degradarea.
(2) În situaţiile în care degradarea produsă nu este reparată într-un interval de
15 zile de la producere şi periclitează buna funcţionare a imobilului, proprietarul
este în drept să stabilească măsurile pentru efectuarea reparaţiilor şi recuperarea
cheltuielilor.
Art. 36
(1) În cazul neîndeplinirii de către proprietar a obligaţiilor care îi revin cu
privire la întreţinerea şi repararea imobilului deţinut în proprietate, chiriaşii vor
putea cere în scris acestuia, în baza prevederilor art. 28 şi 30 din lege, să treacă la
efectuarea lucrărilor necesare.
(2) Dacă în termen de 30 de zile de la primirea sesizării scrise a chiriaşilor
proprietarul nu a răspuns şi nici nu a luat măsuri de executare a lucrărilor
necesare, chiriaşii vor putea trece la executarea lucrărilor în contul acestuia,
comunicând această hotărâre proprietarului. În acest caz cheltuielile aferente
lucrărilor efectuate de chiriaşi se vor deduce din plata chiriilor, cu prezentarea
documentelor fiscale doveditoare. Deducerea se va efectua în una sau mai multe
tranşe, în raport cu valoarea cheltuielilor efectuate, până la acoperirea întregii
sume”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 31-36 – se abrogă.
Art. 37 din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 37 prevedea faptul că:
„Art. 37
Chiria practicată pentru locuinţe se stabileşte conform prevederilor Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei
pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 37 dispune următoarele:
„Art. 37
(1) Chiria practicată pentru locuinţe se stabileşte conform prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 241/2001, cu modificările ulterioare.
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(2) Închirierea locuinţelor se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 114/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în completare cu cartea a V-a
titlul IX cap. V «Contractul de locaţiune» din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare”.
Art. 90 din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 90 prevedea faptul că:
„Art. 90
Anexele nr. 1, 2, 2bis, 3, 3bis, 4, 4bis şi 5-12 fac parte integrantă din prezentele
norme metodologice”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 90 dispune următoarele:
„Art. 90
Anexele nr. 1, 2, 2bis, 3, 3bis, 4, 4bis şi 5-13 fac parte integrantă din prezentele norme
metodologice”.
Anexa nr. 4 bis din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)
Noua reglementare
Anexa nr. 4 bis se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la respectiva
hotărâre.
Anexa nr. 8 din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)
Noua reglementare
Anexa nr. 8 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la respectiva hotărâre.
Anexa nr. 12 din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)
Noua reglementare
Anexa nr. 12 – se abrogă.
Anexa nr. 13 din H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)
Noua reglementare
După anexa nr. 12 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 13, având cuprinsul
prevăzut în anexa nr. 3 la respectiva hotărâre.
Denumirea „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor” din
H.G. nr. 1275/2000 (modificată prin H.G. nr. 457/2017)
Noua reglementare
În tot cuprinsul normelor metodologice, denumirea „Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor” se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene”.
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Sintagmele „mii lei” şi „milioane lei” din H.G. nr. 1275/2000 (modificată
prin H.G. nr. 457/2017)
Noua reglementare
În tot cuprinsul anexelor la normele metodologice, sintagmele „mii lei” şi
„milioane lei” se înlocuiesc cu cuvântul „lei”.
Alte prevederi relevante din H.G. nr. 457/2017
Pentru obiectivele de investiţii ce privesc construcţia de locuinţe sociale şi de
necesitate, toate cheltuielile prevăzute la art. 26 alin. (21) din Normele metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate
prin H.G. nr. 1.275/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se pot deconta
de la bugetul de stat, în situaţia în care aceste cheltuieli nu au fost achitate din
surse de la bugetul local, până la data intrării în vigoare a respectivei hotărâri.
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LEGEA NR. 254/2013 PRIVIND EXECUTAREA PEDEPSELOR
ŞI A MĂSURILOR PRIVATIVE DE LIBERTATE DISPUSE
DE ORGANELE JUDICIARE ÎN CURSUL PROCESULUI PENAL –
MODIFICĂRI (LEGEA NR. 169/2017)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea nr. 254/2013
(M. Of. nr. 514 din 14
august 2013; cu
modif. ult.)

Actul
modificator
Legea nr.
169/2017
(M. Of. nr. 571
din 18 iulie 2017)

Sumar
– modifică: art. 40 alin. (5), lit. b); art.
65 alin. (1); art. 96 alin. (1), lit. a)-c);
art. 98, preambulul alin. (1)
– introduce: art. 45 alin. (9); art. 551;
art. 87 alin. (4)

În M. Of. nr. 571 din 18 iulie 2017, a fost publicată Legea nr. 169/2017 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a
măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului
penal.
În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 254/2013 prin Legea
nr. 169/2017.
Art. 40 alin. (5), lit. b) din Legea nr. 254/2013 (modificată prin Legea
nr. 169/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 40 alin. (5), lit. b) prevedea faptul că:
„Art. 40
(…)
(5) Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate în
regimul imediat inferior ca grad de severitate se poate dispune, ţinându-se seama
de natura şi modul de săvârşire a infracţiunii, dacă persoana condamnată:
(…)
b) a stăruit în muncă sau s-a implicat activ în activităţile stabilite în Planul
individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 40 alin. (5), lit. b) dispune următoarele:
„b) a întreprins eforturile necesare în cadrul muncii prestate sau s-a implicat activ în
activităţile stabilite în Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi
terapeutică”.
Art. 45 alin. (9) din Legea nr. 254/2013 (modificată prin Legea nr. 169/2017)
Noua reglementare
La art. 45, după alin. (8), se introduce un nou alineat, alin. (9).
Potrivit noii reglementări, art. 45 alin. (9) dispune următoarele:
„(9) Este interzisă transferarea sau mutarea, pentru motive personale, la cererea persoanei condamnate care execută o pedeapsă privativă de libertate, din condiţii corespunzătoare, în condiţii necorespunzătoare de detenţie, în scopul de a beneficia de măsura
compensatorie prevăzută la art. 551 alin. (1) şi (2)”.
Art. 551 din Legea nr. 254/2013 (modificată prin Legea nr. 169/2017)
Noua reglementare
După art. 55, se introduce un nou articol, art. 551.
Potrivit noii reglementări, art. 551 dispune următoarele:
„Art. 551
Compensarea în cazul cazării în condiţii necorespunzătoare
(1) La calcularea pedepsei executate efectiv se are în vedere, indiferent de regimul de
executare a pedepsei, ca măsură compensatorie, şi executarea pedepsei în condiţii necorespunzătoare, caz în care, pentru fiecare perioadă de 30 de zile executate în condiţii necorespunzătoare, chiar dacă acestea nu sunt consecutive, se consideră executate, suplimentar,
6 zile din pedeapsa aplicată.
(2) În sensul prezentului articol, se consideră condiţii necorespunzătoare cazarea unei
persoane în oricare centru de detenţie din România care a avut lipsuri la condiţiile impuse
de standardele europene.
(3) În sensul prezentului articol, se consideră executare a pedepsei în condiţii necorespunzătoare cazarea în oricare dintre situaţiile următoare:
a) cazarea într-un spaţiu mai mic sau egal cu 4 mp/deţinut, care se calculează, excluzând suprafaţa grupurilor sanitare şi a spaţiilor de depozitare a alimentelor, prin împărţirea
suprafeţei totale a camerelor de deţinere la numărul de persoane cazate în camerele
respective, indiferent de dotarea spaţiului în cauză;
b) lipsa accesului la activităţi în aer liber;
c) lipsa accesului la lumină naturală sau aer suficient ori disponibilitatea de ventilaţie;
d) lipsa temperaturii adecvate a camerei;
e) lipsa posibilităţii de a folosi toaleta în privat şi de a se respecta normele sanitare de
bază, precum şi cerinţele de igienă;
f) existenţa infiltraţiilor, igrasiei şi mucegaiului în pereţii camerelor de detenţie.
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(4) Dispoziţiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi la calcularea pedepsei
executate efectiv ca măsură preventivă/pedeapsă în centrul de reţinere şi arestare preventivă
în condiţii necorespunzătoare.
(5) În sensul prezentului articol, nu se consideră executare a pedepsei în condiţii
necorespunzătoare ziua sau perioada în care persoana a fost:
a) internată în infirmerii din cadrul locurilor de deţinere, în spitale din reţeaua
sanitară a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, a Ministerului Afacerilor Interne
sau din reţeaua sanitară publică;
b) în tranzit.
(6) Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică în cazul în care persoana a fost
despăgubită pentru condiţii necorespunzătoare de detenţie, prin hotărâri definitive ale
instanţelor naţionale sau ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, pentru perioada
pentru care s-au acordat despăgubiri şi a fost transferată sau mutată într-un spaţiu de
detenţie având condiţii necorespunzătoare.
(7) Beneficiul aplicării dispoziţiilor alin. (1) nu poate fi revocat.
(8) Perioada pentru care se acordă zile considerate ca executate în compensarea cazării
în condiţii necorespunzătoare se calculează începând cu 24 iulie 2012”.
Art. 65 alin. (1) din Legea nr. 254/2013 (modificată prin Legea nr. 169/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 65 alin. (1) prevedea faptul că:
„Art. 65
(1) Persoanele condamnate au dreptul să efectueze convorbiri telefonice de la
telefoanele publice instalate în penitenciare. Convorbirile telefonice au caracter
confidenţial şi se efectuează sub supraveghere vizuală”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 65 alin. (1) dispune următoarele:
„Art. 65
(1) Persoanele condamnate au dreptul să efectueze convorbiri telefonice de la telefoanele
publice instalate în penitenciare. Convorbirile telefonice au caracter confidenţial”.
Art. 87 alin. (4) din Legea nr. 254/2013 (modificată prin Legea nr. 169/2017)
Noua reglementare
La art. 87, după alin. (3), se introduce un nou alineat, alin. (4).
Potrivit noii reglementări, art. 87 alin. (4) dispune următoarele:
„(4) Dacă persoana condamnată renunţă la procentul de 40% în favoarea penitenciarului, munca se consideră a fi neremunerată şi zilele executate pentru zilele de muncă
prestate se calculează potrivit art. 96 alin. (1) lit. b)”.
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Art. 96 alin. (1), lit. a)-c) din Legea nr. 254/2013 (modificată prin Legea
nr. 169/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 96 alin. (1), lit. a)-c) prevedea faptul că:
„Art. 96
(1) Pedeapsa care este considerată ca executată pe baza muncii prestate sau a
instruirii şcolare şi formării profesionale, în vederea acordării liberării condiţionate, se calculează după cum urmează:
a) în cazul în care se prestează o muncă remunerată, se consideră 5 zile
executate pentru 4 zile de muncă;
b) în cazul în care se prestează o muncă neremunerată, se consideră 4 zile
executate pentru 3 zile de muncă;
c) în cazul în care munca este prestată pe timpul nopţii, se consideră 3 zile
executate pentru două nopţi de muncă”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 96 alin. (1), lit. a)-c) dispune următoarele:
„a) în cazul în care se prestează o muncă remunerată, se consideră 4 zile executate
pentru 3 zile de muncă;
b) în cazul în care se prestează o muncă neremunerată, se consideră 3 zile executate
pentru două zile de muncă;
c) în cazul în care munca este prestată pe timpul nopţii, se consideră două zile
executate pentru o noapte de muncă”.
Art. 98, preambulul alin. (1) din Legea nr. 254/2013 (modificată prin Legea
nr. 169/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 98, preambulul alin. (1) prevedea faptul că:
„Art. 98
(1) Persoanelor condamnate care au o bună conduită şi au dovedit stăruinţă în
muncă sau în cadrul activităţilor educative, moral-religioase, culturale, terapeutice,
de consiliere psihologică şi asistenţă socială, al instruirii şcolare şi al formării
profesionale li se pot acorda următoarele recompense:”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 98, preambulul alin. (1) dispune următoarele:
„Art. 98
(1) Persoanelor condamnate care au o bună conduită şi care au întreprins eforturile
necesare în cadrul muncii prestate sau în cadrul activităţilor educative, moral-religioase,
culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, al instruirii şcolare şi al
formării profesionale li se acordă, prin procedura stabilită prin decizia directorului general
al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, următoarele recompense:”.
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Alte prevederi relevante Legea nr. 169/2017
Potrivit art. II, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a
respectivei legi, la nivelul fiecărei unităţi penitenciare se va desemna Comisia de
evaluare a condiţiilor de detenţie, în raport cu fiecare clădire care are ca destinaţie
spaţii de cazare pentru persoanele private de libertate.
Comisia va fi compusă din:
a) director adjunct economic administrativ sau echivalent, în calitate de
preşedinte;
b) director adjunct siguranţă şi regim sau echivalent;
c) şef serviciu regim penitenciar sau echivalent;
d) şefii de secţie ai clădirilor evaluate;
e) medic-şef;
f) responsabil privind protecţia muncii, în calitate de secretar.
În cadrul termenului de 5 zile, directorul unităţii va lua măsuri pentru
instruirea membrilor Comisiei, în raport cu atribuţiile pe care le vor avea, precum
şi modul de atribuire a criteriilor prevăzute la art. 551 alin. (3) din Legea
nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare.
Conform art. III, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a respectivei legi,
Comisia prevăzută la art. II va efectua un inventar al clădirilor cu destinaţia spaţii
de cazare pentru persoane private de libertate existente la nivelul unităţii.
În art. IV este prevăzut faptul că în termen de 45 de zile de la intrarea în
vigoare a respectivei legi, Comisia prevăzută la art. II va efectua o analiză a clădirilor menţionate la art. III pentru a stabili care dintre acestea sunt sub incidenţa
art. 551 alin. (3) din Legea nr. 254/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
privind condiţiile necorespunzătoare de detenţie.
Din punctul de vedere al criteriului enunţat la art. 551 alin. (3) lit. a) din Legea
nr. 254/2013, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia va efectua analiza
luând în calcul indicele lunar mediu de supraaglomerare aferent fiecărei clădiri
analizate.
Din punctul de vedere al criteriului enunţat la art. 551 alin. (3) lit. b) şi f) din
Legea nr. 254/2013, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia va efectua
analiza şi în raport cu existenţa unor hotărâri ale instanţelor naţionale sau
internaţionale, în sensul constatării deficienţelor la nivelul spaţiilor exterioare
aferente clădirilor analizate, respectiv al celor interioare.
Din punctul de vedere al criteriului enunţat la art. 551 alin. (3) lit. c) din Legea
nr. 254/2013, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia va efectua analiza
în funcţie de standardele naţionale în materie.
Din punctul de vedere al criteriului enunţat la art. 551 alin. (3) lit. d) din Legea
nr. 254/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada 24 iulie
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2012 şi până la intrarea în vigoare a prezentei legi, Comisia va efectua analiza în
raport cu programul de furnizare a agentului termic, corespunzător anotimpului
rece. Pentru perioada de după intrarea în vigoare a prezentei legi asigurarea
temperaturii adecvate se va determina prin măsurători zilnice la nivelul clădirilor.
Din punctul de vedere al criteriului enunţat la art. 551 alin. (3) lit. e) din Legea
nr. 254/2013, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia va efectua analiza
în raport cu existenţa unui grup sanitar cu uşă şi sistem de închidere, cu
respectarea standardelor naţionale privind normele sanitare, precum şi a celor care
impun asigurarea drepturilor aferente igienei individuale şi colective pentru
persoanele private de libertate.
Situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de
vedere al condiţiilor de detenţie va fi aprobată prin ordin al ministrului justiţiei, în
termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Situaţia va fi
reactualizată anual, în aceleaşi condiţii, până la data de 1 mai a fiecărui an.
Potrivit art. V, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a respectivei
legi, Biroul evidenţă şi organizarea muncii din cadrul fiecărei unităţi va deschide o
fişă de evidenţă pentru fiecare persoană privată de libertate în care vor fi
consemnate clădirile în care a fost cazată pe parcursul pedepsei.
Pentru persoanele private de libertate care au început executarea pedepsei
înainte de 24 iulie 2012 fişa va cuprinde numai informaţiile relevante ulterioare
acestei date.
În termenul de 90 de zile, Biroul evidenţă şi organizarea muncii va efectua
calculul zilelor câştigate în raport cu perioada executării pedepsei în condiţii
necorespunzătoare de detenţie, în raport cu art. 551 alin. (1) din Legea nr. 254/2013,
cu modificările şi completările ulterioare.
Conform art. VI, prevederile respectivei legi se aplică în mod corespunzător
minorilor care execută măsuri educative în centre de detenţie, în centre educative
sau în penitenciare, precum şi minorilor care au executat pedepse în penitenciare
potrivit Legii nr. 15/1968 privind Codul penal al României, cu modificările şi
completările ulterioare, şi care execută, la data intrării în vigoare a respectivei legi,
măsuri educative în centrele de detenţie, în aplicarea art. 21 din Legea nr. 187/2012
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările ulterioare.
De asemenea, prevederile respectivei legi se aplică în mod corespunzător
persoanei condamnate aflate temporar, la solicitarea organelor judiciare, în centrele
de reţinere şi arestare preventivă potrivit art. 45 alin. (6) din Legea nr. 254/2013, cu
modificările şi completările ulterioare, şi persoanei private de libertate care a
executat în condiţiile art. 551 alin. (2) din Legea nr. 254/2013, cu modificările şi
completările ulterioare, pedepse şi/sau măsuri privative de libertate în centre de
reţinere şi arestare preventivă, în situaţia în care faţă de aceasta se dispune o
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pedeapsă privativă de libertate şi nu a fost despăgubită pentru condiţii necorespunzătoare de detenţie, prin hotărâri definitive ale instanţelor naţionale sau ale
Curţii Europene a Drepturilor Omului, pentru această perioadă.
Art. VII dispune că pentru punerea în aplicare a respectivei legi, colegiile de
conducere ale fiecărei instanţe vor lua măsuri de suplimentare temporară a
completurilor de judecată, astfel încât propunerile de liberare condiţionată,
formulate ca urmare a intrării în vigoare a respectivei legi, să nu determine
creşterea termenelor în care vor fi soluţionate.
În art. VIII este prevăzut faptul că Legea nr. 254/2013 privind executarea
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 514 din 14 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu
modificările şi completările aduse prin respectiva lege, se va republica, dându-se
textelor o nouă numerotare.
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LEGEA NR. 205/2004 PRIVIND PROTECŢIA ANIMALELOR –
MODIFICĂRI (LEGEA NR. 171/2017)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea nr. 205/2004
(M. Of. nr. 320 din 30
aprilie 2014)

Actul modificator
Legea nr. 171/2017
(M. Of. nr. 576 din 19
iulie 2017)

Sumar
– introduce: art. 17 alin. (2) şi
(3); art. 25 alin. (1), lit. g)

În M. Of. nr. 576 din 19 iulie 2017, a fost publicată Legea nr. 171/2017 privind
protecţia animalelor.
În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 205/2004 prin Legea
nr. 171/2017.
Art. 17 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 205/2004 (modificată prin Legea
nr. 171/2017)
Noua reglementare
La art. 17, după primul alineat, se introduc două noi alineate, alin. (2) şi (3).
Potrivit noii reglementări, art. 17 alin. (2) şi (3) dispune următoarele:
„(2) Se interzice folosirea animalelor aparţinând subîncrengăturii vertebrate indiferent
de gradul de îmblânzire, născute în captivitate sau capturate din natură, în spectacole de
circ, circuri ambulante, caravane şi trupe de artişti ambulanţi, precum şi în orice alte tipuri
de spectacole similare.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) caii, câinii, unele specii de păsări exotice
granivore şi animalele folosite în delfinarii, acvarii. Caii, câinii şi animalele de rentă pot
participa la concursuri, târguri, competiţii şi expoziţii de profil organizate şi autorizate
conform legii”.
Art. 25 alin. (1), lit. g) din Legea nr. 205/2004 (modificată prin Legea
nr. 171/2017)
Noua reglementare
La art. 25 alin. (1), după lit. f), se introduce o nouă literă, lit. g).
Potrivit noii reglementări, art. 25 alin. (1), lit. g) dispune următoarele:
„g) folosirea animalelor aparţinând subîncrengăturii vertebrate, indiferent de gradul de
îmblânzire, născute în captivitate sau capturate din natură, în spectacole de circ, circuri
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ambulante, caravane şi trupe de artişti ambulanţi, precum şi în orice alte tipuri de
spectacole similare”.
Alte prevederi relevante din Legea nr. 171/2017
Potrivit art. II al respectivei legi, animalele aparţinând subîncrengăturii
vertebrate, indiferent de gradul de îmblânzire, născute în captivitate sau capturate
din natură, aflate în responsabilitatea unor instituţii publice sau private, vor fi
relocate prin grija acestora, în rezervaţii, sanctuare sau grădini zoologice, în termen
de cel mult 18 luni de la intrarea în vigoare a respectivei legi, respectând prevederile art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor,
republicată, cu completările aduse prin respectiva lege.
De asemenea, planul de măsuri privind relocarea se prezintă Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în termen de 12 luni
de la data publicării respectivei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

