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III. ACTUALITATE LEGISLATIVĂ


ABSTRACT

In July 2018, the Fiscal Code and the Fiscal Procedure Code were amended by distinct
regulations.
Moreover, other regulations were also amended, among which we mention: the Status of Civil
Servants, the Status on the organization and practice of the profession of insolvency practitioner,
Law no. 76/2002 on the unemployment insurance system and employment stimulation and other
regulations, Law no. 47/1992 on the organization and functioning of the Constitutional Court,
Accounting Law no. 82/1991, Law no. 31/1990 on companies, Law no. 263/2010 on the public
pension unitary system, Law regarding cadastre and real estate publicity no. 7/1996, Law no.
304/2004 on judicial organization, Administrative Law no. 554/2004 and other regulations.
Also in July, Law no. 190/2018 regarding the measures for the enforcement of the general
Regulation regarding the data protection was published in the Official Journal.

LEGEA NR. 188/1999 PRIVIND STATUTUL FUNCŢIONARILOR
PUBLICI – MODIFICĂRI (LEGEA NR. 156/2018)
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Sumar
– modifică: art. 16 alin.
(2) lit. c), art. 34 alin. (2),,
art. 34 alin. (3), art. 44
alin. (2), art. 57 alin. (1),
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alin. (2^2)-(2^3), art. 92
alin. (1^1), alin. (2) şi
alin. (3), art. 94 alin. (1)
lit. a^1)-a^2), art. 95
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alin. (2), art. 96 alin. (4),
art. 98 alin. (1) lit. d),
art. 99 alin. (7), art. 111
alin. (3), art. 113;
– introduce: art. 21 alin.
(1^1),art. 98 alin. (3)-(4),
art. 107 alin. (2) lit. c);
– abrogă: art. 22 alin. (1)
lit. o), art. 22^1 lit. b), art.
23, art. 34 alin. (2^1), art.
65 alin. (3), Cap. VI titlul
secţ. a 5-a, art. 70, art. 94
alin. (1) lit. a), art. 94 alin.
(1) lit. b), art. 107 alin. (1)
lit. b).

În M. Of. nr. 554 din 3 iulie 2018, s-a publicat Legea nr. 156/2018 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici (M. Of. nr. 554 din 03 iulie 2018).
Legea nr. 156/2018 aduce modifică, completează, dar şi abrogă mai multe
dispoziţii din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (rep.
M. Of. nr. 365 din 29 mai 2007; cu modif. ult.).
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse respectivei legi:
Art. 16 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici (modificat prin Legea nr. 156/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 16 alin. (2), lit. c) prevedea:
„(2) Pentru a ocupa o funcţie publică corespunzătoare categoriei înalţilor
funcţionari publici persoana trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiţii:
(…)
c) cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 16 alin. (2), lit. c) se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(2) Pentru a ocupa o funcţie publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari
publici persoana trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
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(…)
c) cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice;”.
Art. 21 alin. (2^1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici (introdus prinLegea nr. 156/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 21, după alin. (2) se introduce un nou alineat,
alin. (2^1), cu conţinut:
„(2^1) Personalul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici este format din
demnitari, funcţionari publici şi personal contractual. Salarizarea personalului Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici se face potrivit reglementărilor în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice”.
Art. 22 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici (aborgat prin Legea nr. 156/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 21 alin. (1), lit. o) se abrogă.
Art. 22^1 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici (aborgat prinLegea nr. 156/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 22^1, lit. b) prevedea:
„Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici dispune suspendarea organizării
şi desfăşurării concursului sau, după caz, a examenului, în următoarele cazuri:
b) autoritatea sau instituţia publică nu a transmis Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici planul de ocupare a funcţiilor publice, potrivit prevederilor
art. 23 alin. (4) şi (5);”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 22^1, lit. b) se abrogă.
Art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
(aborgat prin Legea nr. 156/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 23 se prevedea:
„(1) Planul de ocupare a funcţiilor publice stabileşte:
a) numărul maxim al funcţiilor publice rezervate promovării funcţionarilor
publici;
b) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi rezervate în scopul promovării rapide;
c) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare;
d) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi înfiinţate;
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e) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi supuse reorganizării;
f) numărul maxim de funcţii publice pe fiecare clasă, categorie şi pe grade
profesionale;
g) numărul maxim al funcţiilor publice de conducere şi al funcţiilor publice
corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici.
(2) Planul de ocupare a funcţiilor publice se elaborează anual, cu consultarea
sindicatelor reprezentative ale funcţionarilor publici, astfel:
a) de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pe baza propunerilor
ordonatorilor principali de credite, pentru autorităţile şi instituţiile publice din
administraţia publică centrală;
b) de către primar sau, după caz, de către preşedintele consiliului judeţean,
prin aparatul de specialitate, pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică locală.
(3) Planul de ocupare a funcţiilor publice se întocmeşte centralizat, pe fiecare
ordonator principal de credite şi pe fiecare instituţie din subordinea acesteia sau
finanţată prin bugetul său.
(4) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. a), planul de ocupare a funcţiilor publice
se aprobă prin hotărâre a Guvernului. În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b), planul
de ocupare a funcţiilor publice se aprobă prin hotărâre a consiliului local, respectiv
a consiliului judeţean.
(5) Pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică locală,
proiectul planului de ocupare a funcţiilor publice se transmite Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici cu 45 de zile înainte de data aprobării. În situaţia în care
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici constată neregularităţi în structura
acestuia, autorităţile sau instituţiile publice au obligaţia de a modifica proiectul
planului de ocupare a funcţiilor publice, pe baza observaţiilor Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici, în conformitate cu prevederile legale”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 23 se abrogă.
Art. 34 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
(modificat prinLegea nr. 156/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 34, alin. (2) prevedea:
„(2) Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere pot fi numiţi
în funcţii de demnitate publică numai după încetarea, în condiţiile legii, a
raporturilor de serviciu”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 34, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere pot fi numiţi în
funcţii de demnitate publică numai după suspendarea, în condiţiile legii, a raporturilor de
serviciu”.
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Art. 34 alin. (2^1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici (aborgat prinLegea nr. 156/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 34, alin. (2^1) se abrogă.
Art. 34 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
(modificat prinLegea nr. 156/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 34, alin. (3) prevedea:
„(3) Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere pot candida
pentru funcţii de demnitate publică numai după încetarea, în condiţiile legii, a
raporturilor de serviciu”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 34, alin. (3) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(3) Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere pot candida pentru
funcţii de demnitate publică numai după suspendarea, în condiţiile legii, a raporturilor de
serviciu”.
Art. 44 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
(modificat prinLegea nr. 156/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 44, alin. (2) prevedea:
„(2) Înalţilor funcţionari publici le este interzis să facă parte din partide
politice, organizaţii cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor
politice sau din fundaţiile ori asociaţiile care funcţionează pe lângă partidele
politice”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 44, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Înalţilor funcţionari publici le este interzis să facă parte din partide politice,
organizaţii cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice sau din
fundaţiile ori asociaţiile care funcţionează pe lângă partidele politice, cu excepţia situaţiilor
prevăzute la art. 34 alin. (2) şi (3)”.
Art. 57 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
(modificat prinLegea nr. 156/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 57, alin. (1) prevedea:
„(1) Recrutarea în vederea intrării în corpul funcţionarilor publici se face prin
concurs, în limita funcţiilor publice vacante rezervate în acest scop prin planul de
ocupare a funcţiilor publice”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 57, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Recrutarea în vederea intrării în corpul funcţionarilor publici se face prin
concurs”.
Art. 57 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici (modificat prin Legea nr. 156/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 57 alin. (5), lit. c) prevedea:
„(5) Condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de
execuţie se stabilesc astfel:
(…)
c) 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru
ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional superior”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 57 alin. (5), lit. c) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„(5) Condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la
concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie se stabilesc
astfel:
(…)
c) 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea
funcţiilor publice de execuţie de grad profesional superior”.
Art. 57 alin. (6) lit. a)-b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici(modificat prin Legea nr. 156/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 57 alin. (6), lit. a)-b) prevedeau:
„(6) Condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de
conducere se stabilesc astfel:
a) 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru
ocuparea funcţiilor publice de conducere de: şef birou, şef serviciu şi secretar al
comunei*), precum şi a funcţiilor publice specifice asimilate acestora;
b) 3 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru
ocuparea funcţiilor publice de conducere, altele decât cele prevăzute la lit. a).”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 57 alin. (6), lit. a)-b) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
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„(6) Condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la
concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere se
stabilesc astfel:
a) 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea
funcţiilor publice de conducere de: şef birou, şef serviciu şi secretar al comunei, precum şi a
funcţiilor publice specifice asimilate acestora;
b) 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea
funcţiilor publice de conducere, altele decât cele prevăzute la lit. a)”.
Art. 58 alin. (6)-(8) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici (modificat prin Legea nr. 156/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 58, alin. (6)-(8) prevedeau:
„(6) În condiţiile în care nu există funcţionari publici care să poată fi redistribuiţi, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici comunică autorităţilor şi
instituţiilor publice desemnarea unui responsabil de procedură, funcţionar public,
reprezentant al acesteia în comisia de concurs. Responsabilul de procedură verifică
îndeplinirea condiţiilor legale de organizare şi desfăşurare a concursurilor şi îndeplineşte şi celelalte activităţi corespunzătoare calităţii de membru în comisia de
concurs.
(7) Responsabilul de procedură sesizează cu celeritate Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici în situaţia nerespectării de către autorităţile şi instituţiile
publice a procedurii de organizare şi desfăşurare a concursurilor. Pe baza analizei
sesizării formulate de responsabilul de procedură, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici dispune suspendarea organizării şi desfăşurării concursului.
(8) Responsabilul de procedură poate fi desemnat din cadrul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici sau din cadrul instituţiei prefectului, pe baza
propunerilor prefecţilor”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 58, alin. (6)-(8) se modifică şi vor avea următorul conţinut:
„(6) În condiţiile în care nu există funcţionari publici care să poată fi redistribuiţi,
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici comunică autorităţilor şi instituţiilor publice
desemnarea reprezentantului acesteia în comisia de concurs.
(7) Membrii comisiei de concurs sesizează cu celeritate Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în situaţia nerespectării de către autorităţile şi instituţiile publice a procedurii de organizare şi desfăşurare a concursurilor. Pe baza analizei sesizării formulate,
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici dispune suspendarea organizării şi desfăşurării
concursului.
(8) Reprezentantul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici poate fi desemnat şi
din cadrul instituţiei prefectului sau al consiliului judeţean din judeţul în care îşi are sediul
instituţia publică în al cărei stat de funcţii se află funcţia publică vacantă pentru care se
organizează concursul, pe baza propunerilor conducătorilor acestor instituţii publice”.
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Art. 65 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici (modificat prin Legea nr. 156/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 65 alin. (2), lit. c) prevedea:
„(2) Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul
profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
(…)
c) să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 65 alin. (2), lit. c) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„(2) Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional
imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii:
(…)
c) să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea performanţelor individuale în
ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;”.
Art. 65 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
(aborgat prinLegea nr. 156/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 65, alin. (3) se abrogă.
Titlul secţiunii a 5-a „ Sistemul de promovare rapidă în funcţia publică” din
Cap. VI din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (aborgat
prin Legea nr. 156/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, titlul secţiunii a 5-a „ Sistemul de promovare
rapidă în funcţia publică” din Cap. VI se abrogă.
Art. 70 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
(modificat prin Legea nr. 156/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 70 prevedea:
„(1) Pot beneficia de sistemul de promovare rapidă în funcţia publică:
a) persoanele care au absolvit programe organizate, în condiţiile legii, pentru
obţinerea statutului de manager public;
b) funcţionarii publici care au promovat concursul prevăzut la art. 65 alin. (3).
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(2) Pot participa la concursul prevăzut la alin. (1) lit. b) funcţionarii publici care
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) au cel puţin 1 an vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care
promovează;
b) au obţinut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale din ultimul an;
c) nu au în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi;
d) au urmat cel puţin o formă de perfecţionare profesională în ultimul an.
(3) Concursul pentru promovarea rapidă prevăzut la art. 65 alin. (3) se
organizează anual, de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în limita
numărului de funcţii publice rezervate promovării rapide”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 70 se abrogă
Art. 89 alin. (2^2)-(2^3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici (modificat prin Legea nr. 156/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 89, alin. (2^2)-(2^3) prevedeau:
„(2^2) Funcţionarii publici cu statut special pot fi detaşaţi pe funcţii publice
generale echivalente funcţiilor publice specifice ocupate, cu avizul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor
alin. (1)-(2^1) şi cu respectarea prevederilor art. 110.
(2^3) Funcţionarii publici pot fi detaşaţi şi pe funcţii publice cu statut special,
cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu respectarea prevederilor
art. 110”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 89, alin. (2^2)-(2^3) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
„(2^2) Funcţionarii publici cu statut special pot fi detaşaţi pe funcţii publice generale
echivalente funcţiilor publice specifice ocupate, cu notificare prealabilă a Agenţiei Naţionale
a Funcţionarilor Publici, cu 10 zile înainte de dispunerea măsurii, precum şi cu aplicarea
corespunzătoare a prevederilor alin. (1)-(2^1) şi cu respectarea prevederilor art. 110.
(2^3) Funcţionarii publici pot fi detaşaţişi pe funcţii publice cu statut special, cu
notificare prealabilă a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu 10 zile înainte de
dispunerea măsurii, precum şi cu respectarea prevederilor art. 110”.
Art. 92 alin. (1^1) şi alin. (2)-(3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici(modificat prin Legea nr. 156/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 92, alin. (1^1) şi alin. (2)-(3) prevedeau:
„(1^1) În mod excepţional, la propunerea justificată a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în al cărei stat de funcţii există funcţia publică cores-
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punzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici vacantă sau temporar vacantă,
exercitarea cu caracter temporar a acesteia poate fi realizată de funcţionari publici
sau, după caz, de funcţionari publici cu statut special care îndeplinesc condiţiile
prevăzute la alin. (1), cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Această măsură se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenţa
legală de numire în funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari
publici, în condiţiile în care, din motive obiective, funcţia publică nu a putut fi
ocupată prin mobilitate.
(2) Dacă funcţia publică este vacantă, măsura prevăzută la alin. (1) se dispune
de către persoana care are competenţa numirii în funcţia publică, pe o perioadă de
maximum 6 luni într-un an calendaristic, cu avizul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici.
(3) În mod excepţional, perioada prevăzută la alin. (2) poate fi prelungită cu
maximum 3 luni, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, dacă
autoritatea sau instituţia publică a organizat concurs de recrutare sau promovare şi
funcţia publică nu a fost ocupată, în condiţiile legii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 92, alin. (1^1) şi alin. (2)-(3) se modifică şi vor
avea următorul conţinut:
„(1^1) În mod excepţional, la propunerea justificată a conducătorului autorităţii sau
instituţiei publice în al cărei stat de funcţii există funcţia publică corespunzătoare categoriei
înalţilor funcţionari publici vacantă sau temporar vacantă, exercitarea cu caracter temporar
a acesteia poate fi realizată de funcţionari publici sau, după caz, de funcţionari publici cu
statut special care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1), cu notificare prealabilă a
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu 10 zile înainte de dispunerea măsurii.
Această măsură se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de
numire în funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, în
condiţiile în care, din motive obiective, funcţia publică nu a putut fi ocupată prin
mobilitate. (2) Dacă funcţia publică este vacantă, măsura prevăzută la alin. (1) se dispune
de către persoana care are competenţa numirii în funcţia publică, pe o perioadă de
maximum 6 luni într-un an calendaristic, cu notificare prealabilă a Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici, cu 10 zile înainte de dispunerea măsurii.
(3) În mod excepţional, perioada prevăzută la alin. (2) poate fi prelungită cu maximum
3 luni, cu notificare prealabilă a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu 10 zile
înainte de dispunerea măsurii, dacă autoritatea sau instituţia publică a organizat concurs
de recrutare ori promovare şifuncţia publică nu a fost ocupată, în condiţiile legii”.
Art. 94 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici (aborgat prin Legea nr. 156/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 94 alin. (1), lit. a) se abrogă.
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Art. 94 alin. (1) lit. a^1)-a^2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici(modificat prin Legea nr. 156/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 94 alin. (1), lit. a^1)-a^2) prevedeau:
„(1) Raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când funcţionarul public
se află în una dintre următoarele situaţii:
(…)
a^1) este numit sau ales într-o funcţie de demnitate publică, pentru perioada
respectivă, cu excepţiile prevăzute la art. 34;
a^2) este încadrat la cabinetul unui demnitar;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 94 alin. (1), lit. a^1)-a^2) se modifică şi vor
avea următorul conţinut:
„(1) Raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când funcţionarul public se află
în una dintre următoarele situaţii:
(…)
a^1) este numit sau ales într-o funcţie de demnitate publică, pentru perioada
respectivă;
a^2) este încadrat la cabinetul unui demnitar sau la cancelaria prefectului;”.
Art. 94 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici (aborgat prin Legea nr. 156/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 94 alin. (1), lit. b) se abrogă.
Art. 95 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
(modificat prinLegea nr. 156/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 95, alin. (2) prevedea:
„(2) Raportul de serviciu se poate suspendă la cererea motivată a funcţionarului public, pentru un interes personal legitim, în alte cazuri decât cele prevăzute
la alin. (1) şi la art. 94 alin. (1), pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 3 ani”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 95, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivată a funcţionarului
public, pentru un interes personal, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1) şi la art. 94
alin. (1), pe o durată cumulată de cel mult 4 ani în perioada exercitării funcţiei publice pe
care o deţine. Durata suspendării se stabileşte prin acordul părţilor şi nu poate fi mai mică
de 30 de zile”.
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Art. 96 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
(modificat prinLegea nr. 156/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 96, alin. (4) prevedea:
„(4) Perioada suspendării raporturilor de serviciu în condiţiile art. 94 alin. (1)
lit. c) şi art. 95 alin. (1) lit. c) se consideră vechime în funcţia publică”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 96, alin. (4) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(4) Perioada suspendării raporturilor de serviciu în condiţiile art. 94 alin. (1) lit. c) şi
art. 95 alin. (1) lit. a)-c) se consideră vechime în funcţia publică”.
Art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici (modificat prin Legea nr. 156/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 98 alin. (1), lit. d) prevedea:
„(1) Raportul de serviciu existent încetează de drept:
(…)
d) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului
minim de cotizare pentru pensionare;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 98 alin. (1), lit. d) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„(1) Raportul de serviciu existent încetează de drept:
(…)
d) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim
de cotizare pentru pensionare dacă persoana care are competenţă de numire în funcţia
publică nu dispune aplicarea prevederilor alin. (3);”.
Art. 98 alin. (3)-(4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici (introdus prinLegea nr. 156/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 98, după alin. (2^1) se introduc două noi
alineate, alin. (3)-(4), cu conţinut:
„(3) Pe baza unei cereri formulate cu 2 luni înainte de data îndeplinirii cumulative a
condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare şi cu
aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarul public poate fi
menţinut în funcţia publică deţinută maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare,
cu posibilitatea prelungirii anuale a raportului de serviciu.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. h), în cazuri temeinic justificate,
persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică poate aproba menţinerea
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în funcţia publică şi numirea pe perioadă nedeterminată a funcţionarilor publici care au
exercitat raporturi de serviciu în condiţiile art. 4 alin. (3), după vacantarea posturilor pe
care aceştia au fost numiţi pe perioadă determinată”.
Art. 99 alin. (7) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
(modificat prinLegea nr. 156/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 99, alin. (7) prevedea:
„(7) Funcţionarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei funcţii
publice vacante la nivel inferior”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 99, alin. (7) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(7) Funcţionarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei funcţii publice
vacante de nivel inferior. În cazul în care funcţia publică vacantă de nivel inferior este o
funcţie publică de execuţieşi nu corespunde studiilor şi/sau vechimii în specialitatea
funcţionarului public de conducere, aceasta va fi transformată într-o funcţie publică
corespunzătoare, dacă transformarea nu afectează structura organizatorică aprobată”.
Art. 107 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici (aborgat prin Legea nr. 156/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 107 alin. (1), lit. b) se abrogă.
Art. 107 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici (introdus prin Legea nr. 156/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 107, după alin. (2) se introduce o nouă
literă, lit. c), cu conţinut:
„(2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a înştiinţa, în termen de 10 zile
lucrătoare, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în oricare dintre următoarele
situaţii:
(…)
c) modificarea calităţii posturilor, potrivit art. 111 alin. (1)”.
Art. 111 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici (modificat prinLegea nr. 156/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 111, alin. (3) prevedea:
„(3) Persoanele încadrate cu contract individual de muncă pe perioadă
nedeterminată în posturi de natură contractuală care au fost stabilite şi avizate ca
funcţii publice vor fi numite în funcţii publice de execuţie dacă îndeplinesc

Actualitate legislativă

123

condiţiile prevăzute la art. 54 şi condiţiile de vechime în specialitatea studiilor
corespunzătoare clasei şi gradului profesional ale funcţiei publice”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 111, alin. (3) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(3) Persoanele încadrate cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată
în posturi de natură contractuală care au fost stabilite ca funcţii publice vor fi numite în
funcţii publice de execuţie dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 54 şi condiţiile de
vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare clasei şi gradului profesional ale funcţiei
publice”.
Art. 113 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
(modificat prin Legea nr. 156/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 113 prevedea:
„Art. 113
Programele organizate pentru obţinerea statutului de manager public potrivit
art. 70 alin. (1) lit. a) sunt programele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public
denumit manager public, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 452/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Legea
nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale «Guvernul României» pentru
formarea managerilor din sectorul public, cu modificările ulterioare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 113 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Art. 113
Programele organizate pentru obţinerea statutului de manager public menţionate la
art. 71 alin. (1) sunt programele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 135/2009, cu modificările ulterioare, precum şi de
Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale «Guvernul României» pentru
formarea managerilor din sectorul public, cu modificările ulterioare”.
Alte prevederi ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
Potrivit art. II, funcţionarilor publici aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 94-95
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, li se vor
aplica în continuare, dispoziţiile existente până la data intrării în vigoare a legii de
modificare şi completare. De asemenea, condiţiile de vechime prevăzute la art. 16
alin. (2) lit. c) şi art. 57 alin. (6) din Legea nr. 188/1999, precum şi cu cele aduse prin
prezenta lege nu se aplică în cazul funcţionarilor publici care au îndeplinit
condiţiile de vechime în specialitatea studiilor prevăzute de lege la data numirii în
funcţia publică.

124

Actualitate legislativă

Art. III stabileşte faptul că în situaţia în care la concursurile organizate pentru
ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar al comunei nu se prezintă
persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,
în specialitate juridică sau administrativă, şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute
la art. 57 alin. (6) lit. a) şi art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, pot candida şi
persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, astfel:
a) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă, în specialitate juridică sau administrativă, şi îndeplinesc condiţia
prevăzută la art. 57 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege;
b) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă, în specialitate juridică sau administrativă;
c) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă, în altă specialitate.
Dacă postul este ocupat de o persoană care nu îndeplineşte criteriile menţionate anterior, ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar al comunei se face
pe perioadă determinată, cu obligaţia organizării anuale a concursului pentru
ocuparea acesteia, iar dacă această funcţie este vacantă sau temporar vacantă şi în
cadrul autorităţii sau instituţiei publice nu există persoane care să îmdeplinească
toate, ea poate fi exercitată cu caracter temporar şi de persoane care nu îndeplinesc
aceste condiţii, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 92 din Legea
nr. 188/1999.
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STATUTUL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA
PROFESIEI DE PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ – MODIFICĂRI
(HOTĂRÂREA UNPIR NR. 2/2018)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Statutul privind organizarea
şi exercitarea profesiei de
practician în insolvenţă,
aprobat prin Hotărârea
Congresului UNPIR nr.
3/2007(rep. M. Of. nr. 875 din
7 noiembrie 2017)

Actul modificator
Hotărârea UNPIR
nr. 2/2018
(M. Of. nr. 548 din 2
iulie 2018)

Sumar
– introduce: art. 8 alin.
(4), art. 7 alin. (11), art.
109 alin. (3) lit. j) şi k)
– modifică: art. 59 alin.
(1)

În M. Of. nr. 548 din 2 iulie 2018, s-a publicat Hotărârea UNPIR nr. 2/2018
pentru modificarea şi completarea Statutului privind organizarea şi exercitarea
profesiei de practician în insolvenţă, aprobat prin Hotărârea Congresului UNPIR
nr. 3/2007 (rep. M. Of. nr. 875 din 7 noiembrie 2017).
Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă prin Hotărârea UNPIR
nr. 2/2018.
Art. 8 alin. (4) din Statut (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 2/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 8, după alin. (3) se introduce un nou alineat,
alin. (4), cu următorul conţinut:
„(4) Formele de exercitare a profesiei se pot asocia liber, conform dreptului de liberă
asociere, pentru gestionarea în bune condiţii a procedurilor de insolvenţă, fără ca forma de
asociere rezultată să fie înscrisă în Tabloul UNPIR sau Registrul formelor de organizare”.
Art. 59 alin. (1) din Statut (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 2/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 59 alin. (1) prevedea:
„(1) Consiliul de conducere al filialei este format din 3 membri titulari pentru
filialele ce au sub 100 de membri şi poate creşte până la 5 în cazul filialelor cu peste
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100 de membri, dintre care un preşedinte, precum şi 3 membri supleanţi, aleşi
de adunarea generală pentru o perioadă de 4 ani. Pentru preşedintele şi membrii
consiliului de conducere al filialei se aplică prevederile art. 59 alin. (1) şi (2) din
O.U.G”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 59 alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Consiliul de conducere al filialei este format din 3 membri titulari pentru filialele
ce au sub 100 de membri şi poate creşte până la 5 în cazul filialelor cu peste 100 de membri,
dintre care un preşedinte, precum şi 2 membri supleanţi, aleşi de adunarea generală pentru
o perioadă de 4 ani. Pentru preşedintele şi membrii consiliului de conducere al filialei se
aplică prevederile art. 59 alin. (1) şi (2) din O.U.G.”.
Art. 97 alin. (11) din Statut (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 2/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 97, după alin. (1) se introduce un nou alineat,
alin. (11), cu următorul conţinut:
„(11) Pentru opozabilitatea faţă de terţi, secretariatul general va elibera un certificat
constatator, scutit de taxe, care va menţiona starea juridică a formei de organizare, numele
şi numărul matricol al lichidatorului”.
Art. 109 alin. (3) lit. j) şi k) din Statut (modificat prin Hotărârea UNPIR
nr. 2/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 109 alin. (3), după litera i) se introduc două
noi litere, lit. j) şi k), cu următorul conţinut:
„Taxele, cotizaţiile şi contribuţiile sunt următoarele:
(…)
j) taxe de participare la manifestări ştiinţifice/seminare profesionale organizate în
interesul membrilor. Organizarea unor astfel de manifestări se va realiza în limitele impuse
de art. 78 alin. (2) din Statut;
k) taxe din alte activităţi organizate în interesul membrilor”.
Alte prevederi ale Hotărârii UNPIR nr. 2/2018
La art. II din Hotărârea UNPIR nr. 2/2018, se prevede faptul că Hotărârea
Congresului UNPIR nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi
exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 875 din 7 noiembrie 2017, precum şi cu modificările şi
completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
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LEGEA NR. 76/2002 PRIVIND SISTEMUL ASIGURĂRILOR
PENTRU ŞOMAJ ŞI STIMULAREA OCUPĂRII FORŢEI
DE MUNCĂ ŞI ALTE ACTE NORMATIVE –
MODIFICĂRI (O.U.G. NR. 60/2018)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea nr. 76/2002
privind sistemul
asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea
ocupării forţei de
muncă
(M. Of. nr. 103 din 6
februarie 2002; cu modif.
ult.)
Legea nr. 279/2005
privind ucenicia la locul
de muncă
(rep. M. Of. nr. 498 din 7
august 2013; cu modif.
ult.)
Legea nr. 335/2013
privind efectuarea
stagiului pentru
absolvenţii de
învăţământ superior
(M. Of. nr. 776 din 12
decembrie 2013; cu
modif. ult.)

Actul modificator
O.U.G. nr. 60/2018
pentru modificarea şi
completarea unor acte
normative din domeniul
forţei de muncă
(M. Of. nr. 577 din 9 iulie
2018)

Sumar
– modifică: art. 73^2 alin.
(1), art. 73^2 alin. (4), art.
80 alin. (1), art. 85 alin. (1)
şi alin. (5), art. 93^4 alin.
(1)
– introduce: art. 73^2
alin. (1^1)

– modifică: art. 16 alin.
(2)

– modifică: art. 28 alin.
(1).
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În M. Of. nr. 577 din 9 iulie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 60/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă.
Astfel, O.U.G. nr. 60/2018 (M. Of. nr. 577 din 9 iulie 2018) aduce modificări,
dar şi completări următoarelor acte normative:
– Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă (M. Of. nr. 103 din 6 februarie 2002; cu modif. ult.),
– Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă (rep. M. Of. nr. 498
din 7 august 2013; cu modif. ult.),
– Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior (M. Of. nr. 776 din 12 decembrie 2013; cu modif. ult.).
Aceste măsuri au în vedere încurajarea angajatorului de a încadra în
muncă persoane care provin din grupuri vulnerabile sau care încheie contracte de
ucenicie sau de stagiu, prin mărirea cuantumului subvenţiilor acordate acestora.
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse fiecărei
legi, în parte:
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă
Art. 73^2 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (modificat prin O.U.G. nr. 60/2018)
Vechea reglementare
Potrivit vechii reglementări, la art. 73^2, alin. (1) prevedea:
„(1) Şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, de cel
puţin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se
angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei
înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază de o primă
de activare în valoare de 500 lei, neimpozabilă”.
Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 73^2, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, de cel puţin 30
de zile, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu
normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la
agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare
de 1.000 lei, neimpozabilă”.
Art. 73^2 alin. (1^1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (modificat prin O.U.G.
nr. 60/2018)
Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 73^2, după alin. (1) se introduce un nou alineat,
alin. (1^1), cu următorul conţinut:
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„(1^1) Prima de activare stabilită în cuantumul prevăzut la alin. (1) se acordă în două
tranşe, astfel:
a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;
b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 3 luni de
la angajare”.
Art. 73^2 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (modificat prin O.U.G. nr. 60/2018)
Vechea reglementare
Potrivit vechii reglementări, la art. 73^2, alin. (4) prevedea:
„(4) Prima de activare nu se cumulează cu prima de încadrare şi cu prima de
instalare, prevăzute la art. 73^1 alin. (1), respectiv la art. 75”.
Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 73^2, alin. (4) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(4) Prima de activare nu se cumulează cu prima de inserţie şi cu prima de instalare,
prevăzute la art. 73^1 alin. (1), respectiv la art. 75”.
Art. 80 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (modificat prin O.U.G. nr. 60/2018)
Vechea reglementare
Potrivit vechii reglementări, la art. 80, alin. (1) prevedea:
„(1) Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi
ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru
fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 900 lei”.
Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 80, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai
unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare
absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 2.250 lei”.
Art. 85 alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (modificat prin O.U.G.
nr. 60/2018)
Vechea reglementare
Potrivit vechii reglementări, la art. 85, alin. (1) şi alin. (5) prevedeau:
„(1) Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri
în vârstă de peste 45 de ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor
monoparentale, şomeri de lungă durată sau tineri NEET primesc lunar, pe o
perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă
în cuantum de 900 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de
serviciu cel puţin 18 luni.
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(…)
(5) Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, şomeri care, în termen
de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita
pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă
nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială, beneficiază lunar,
pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă în
cuantum de 900 lei”.
Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 85, alin. (1) şi alin. (5) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
„(1) Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri în
vârstă de peste 45 de ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, şomeri de lungă durată sau tineri NEET primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni,
pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu
obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.”
(…)
(5) Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, şomeri care, în termen de 5 ani
de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată
parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de
a solicita pensia anticipată parţială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data
îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă în cuantum de 2.250 lei”.
Art. 93^4 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (modificat prin O.U.G. nr. 60/2018)
Vechea reglementare
Potrivit vechii reglementări, la art. 93^4, alin. (1) prevedea:
„(1) Angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială, prevăzuţi la art. 5 punctul IV^3, şi care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate, denumiţi angajatori de inserţie,
beneficiază lunar, conform prevederilor legale, pentru fiecare persoană din această
categorie, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu salariul de
bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de două ori valoarea
indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, până la
expirarea duratei contractului de solidaritate”.
Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 93^4, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială, prevăzuţi la
art. 5 punctul IV^3, şi care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui
contract de solidaritate, denumiţi angajatori de inserţie, beneficiază lunar, conform
prevederilor legale, pentru fiecare persoană din această categorie, din bugetul asigurărilor
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pentru şomaj, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu
mai mult de patru orivaloarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data
încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate”.
Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
Art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
(modificat prin O.U.G. nr. 60/2018)
Vechea reglementare
Potrivit vechii reglementări, la art. 16, alin. (2) prevedea:
„(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”.
Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 16, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(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 de2.250 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de şomaj în limita
fondurilor alocate cu această destinaţie”.
Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior
Art. 28 alin. (1) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
(modificat prin O.U.G. nr. 60/2018)
Vechea reglementare
Potrivit vechii reglementări, la art. 28, alin. (1) prevedea:
„(1) Angajatorul care încheie un contract de stagiu, în condiţiile prezentei legi,
beneficiază, la cerere, pe perioada derulării contractului de stagiu, de o sumă în
cuantum de 1.350 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de şomaj în limita
fondurilor alocate cu această destinaţie”.
Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 28, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Angajatorul care încheie un contract de stagiu, în condiţiile prezentei legi,
beneficiază, la cerere, pe perioada derulării contractului de stagiu, de o sumă în cuantum
de 2.250 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de şomaj în limita fondurilor alocate cu
această destinaţie”.
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Alte prevederi ale O.U.G. nr. 60/2018
Conform art. IV alin. (1), dacă înaintea intrării în vigoare a O.U.G. nr. 60/2018,
se procedează la solicitarea primei prevăzute la art. 73^2 alin. (1) din Legea
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei
de muncă, acordarea primei către solicitanţi se va face în cuantumul şi condiţiile
prevăzute forma Legii nr.76/2002, în vigoare la data solicitării. Pe de altă parte,
solicitările depuse după intrarea în vigoare a modificărilor prezentate anterior, îi
îndreptăţesc pe cei interesaţi să beneficieze de această primă de activare în
cuantumul şi condiţiile forma modificată a Legii nr.76/2002. Aceste dispoziţii sunt
aplicabile independent de faptul că încadrarea în muncă s-a realizat anterior sau
ulterior intrării în vigoare a O.U.G. nr. 60/2018.
În cazul angajatorilor care, înainte de intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 60/2018,
au încheiat convenţii sau contracte cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă
judeţene sau a municipiului Bucureşti, în vederea acordării măsurilor de stimulare
a ocupării forţei de muncă finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în
condiţiile Legii nr.76/2002, ale Legii nr. 279/2005, precum şi ale Legii nr. 335/2013
măsurile de stimulare vor fi acordate în cuantumurile prevăzute de dispoziţiile
acestor legi în forma anterioară intrării în vigoare a modificărilor prezentate. De
asemenea, convenţiile şi contractele încheiate cu agenţiile pentru ocuparea forţei de
muncă judeţene sau a municipiuluI Bucureşti, pentru acordarea aceloraşi măsuri
de stimulare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă îşi produc efectele în conformitate cu forma anterioară a actelor normative,
precum şi cu toate clauzele lor, deci fără a ţine cont de modificările aduse prin
O.U.G. nr. 60/2018.
În ceea ce îi priveşte pe angajatorii care solicită acordarea măsurilor de
stimulare a ocupării forţei de muncă prevăzute în Legea nr. 76/2002, în Legea
nr. 279/2005, republicată, precum şi în Legea nr. 335/2013, finanţate din bugetul
asigurărilor pentru şomaj, şi încheie convenţii sau contracte cu agenţiile pentru
ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, după data intrării
în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, măsurile de stimulare, se vor acorda
în cuantumurile prevăzute de dispoziţiile acestor legi, ţinându-se cont de modificările aduse de O.U.G. nr. 60/2018, indiferent dacă încadrarea în muncă a
persoanelor pentru care se încheie convenţiile sau contractele respective s-a realizat
anterior sau ulterior intrării în vigoare a acestui act normativ.
Conform art. VI, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acestei
ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, la propunerea
ANOFM, va modifica corespunzător actele normative elaborate în vederea aplicării Legii nr. 76/2002, a Legii nr. 279/2005, dar şi Legii nr. 335/2013.
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LEGEA NR. 47/1992 PRIVIND ORGANIZAREA
ŞI FUNCŢIONAREA CURŢII CONSTITUŢIONALE –
MODIFICARE (LEGEA NR. 168/2018)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea nr. 47/1992
privind organizarea şi
funcţionarea Curţii
Constituţionale
(rep. M. Of. nr. 807 din 3
decembrie 2010; cu
modif. ult.)

Actul modificator
Legea nr. 168/2018
(M. Of. nr. 595 din 12
iulie 2018)

Sumar
– modifică: art. 66, art.
71;
– introduce: art. 69 alin.
(4);
– abrogă: art. 68 alin. (3).

În M. Of. nr. 595 din 12 iulie 2018, s-a publicat Legea nr. 168/2018 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea
Curţii Constituţionale.
Legea nr. 168/2018 (M. Of. nr. 595 din 12 iulie 2018) aduce modificări, dar şi
completări Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii
Constituţionale (rep. M. Of. nr. 807 din 3 decembrie 2010; cu modif. ult.).
O modificare importantă adusă de noua reglementare Legii nr. 47/1992
privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, este faptul că judecătorii CCR pot fi urmăriţi penal, însă nu pot fi arestaţi, percheziţionaţi sau trimişi
în judecată decât cu încuviinţarea plenului CCR.
De asemenea, se mai prevede faptul că, în caz de infracţiune flagrantă,
Procurorul General îl informează pe preşedintele Curţii Constituţionale, indată.
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse respectivului act normativ:
Art. 66 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii
Constituţionale(modificat prin Legea nr. 168/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 66 prevedea:
„(1) Judecătorii Curţii Constituţionale nu pot fi arestaţi sau trimişi în judecată
penală decât cu aprobarea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, al Senatului
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sau a Preşedintelui României, după caz, la cererea procurorului general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
(2) Competenţa de judecată pentru infracţiunile săvârşite de judecătorii Curţii
Constituţionale aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
(3) De la data trimiterii în judecată penală, judecătorul Curţii Constituţionale
este suspendat de drept din funcţia sa. În caz de condamnare definitivă, el este
exclus de drept, iar în caz de achitare, suspendarea încetează”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 66 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(1) Judecătorii Curţii Constituţionale nu pot fi reţinuţi, arestaţi, percheziţionaţi sau
trimişi în judecată penală decât cu încuviinţarea plenului Curţii Constituţionale, la cererea
Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
(2) Încuviinţarea prevăzută la alin. (1) se dă cu votul a două treimi din numărul
judecătorilor Curţii Constituţionale, după ascultarea judecătorului în cauză.
(3) Pentru infracţiuni săvârşite de judecătorii Curţii Constituţionale, urmărirea penală
şi trimiterea în judecată se fac numai de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie, iar competenţa de judecată aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
(4) În caz de infracţiune flagrantă, judecătorii Curţii Constituţionale pot fi reţinuţi şi
supuşi percheziţiei, Procurorul General informându-l de îndată pe preşedintele Curţii
Constituţionale.
(5) Judecătorul trimis în judecată penală poate fi suspendat prin decizia plenului
Curţii Constituţionale adoptată cu votul a două treimi din membrii Curţii Constituţionale.
În cazul unei decizii de achitare, suspendarea încetează, iar în cazul unei decizii definitive
de condamnare, mandatul de judecător al Curţii Constituţionale încetează de drept”.
Art. 68 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea
Curţii Constituţionale (abrogat prin Legea nr. 168/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 68 alin. (3) prevedea:
„În cazul în care perioada pentru care a fost numit noul judecător, potrivit
alin. (2), este mai mică de 3 ani, acesta va putea fi numit, la reînnoirea Curţii
Constituţionale, pentru un mandat complet de 9 ani”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 68, alin. (3) se abrogă.
Art. 69 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea
Curţii Constituţionale (introdus prin Legea nr. 168/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 69, după alin. (3)se introduce un nou alineat,
alin. (4), cu conţinut:
„(4) După încetarea mandatului ca urmare a expirării termenului pentru care a fost
numit, judecătorul Curţii Constituţionale poate opta pentru intrarea în avocatură sau
notariat, fără examen”.
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Art. 71 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii
Constituţionale (modificat prin Legea nr. 168/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 71 prevedea:
„(1) La încetarea mandatului, ca urmare a expirării termenului acestuia sau
a imposibilităţii exercitării sale din motive de sănătate, judecătorii Curţii
Constituţionale beneficiază de o sumă egală cu indemnizaţia netă pe 6 luni de
activitate.
(2) Judecătorii Curţii Constituţionale, la data pensionării sau recalculării pensiilor anterior stabilite, beneficiază de pensie de serviciu egală cu 80% din indemnizaţia lor brută lunară. Pensia astfel stabilită se actualizează în raport cu
indemnizaţia judecătorilor Curţii Constituţionale şi se impozitează potrivit legii.
(3) Judecătorii Curţii Constituţionale au dreptul la paşaport diplomatic, în
condiţiile legii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 71 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(1) Judecătorii Curţii Constituţionale cu o vechime în activitatea juridică sau în
învăţământul juridic superior de cel puţin 25 de ani, indiferent de vârstă şi de data
pensionării, beneficiază, la cerere, de pensie de serviciu egală cu 80% din baza de calcul
reprezentată de indemnizaţia de încadrare brută lunară şi sporurile avute. Pentru fiecare an
care depăşeşte vechimea menţionată, la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de
calcul, fără a o putea depăşi. Pensia astfel stabilită se actualizează în raport cu indemnizaţia
de încadrare brută lunară şi sporurile aferente ale judecătorilor Curţii Constituţionale.
Pensia de serviciu se recalculează, la cerere, prin adăugarea vechimii dobândite în funcţia
de judecător după data stabilirii acesteia.
(2) În ipoteza în care calitatea de pensionar a fost dobândită înainte de intrarea în
exerciţiul mandatului, pensia aflată în plată se recalculează potrivit prevederilor alin. (1).
(3) Pensia de serviciu poate fi cumulată cu orice venituri realizate.
(4) Beneficiarii pensiilor aflate în plată pot opta pentru pensia de serviciu potrivit
prevederilor prevăzute la alin. (1).
(5) La încetarea mandatului, ca urmare a expirării termenului acestuia sau a imposibilităţii exercitării sale din motive de sănătate, judecătorii Curţii Constituţionale beneficiază de o sumă egală cu indemnizaţia netă de 6 luni de activitate.
(6) Judecătorii Curţii Constituţionale au dreptul la paşaport diplomatic, în condiţiile
legii”.
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LEGEA CONTABILITĂŢII NR. 82/1991 – MODIFICARE
(LEGEA NR. 163/2018)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea contabilităţii
nr. 82/1991
(rep. M. Of. nr. 454 din 18
iunie 2008; cu modif. ult.)

Actul modificator
Legea nr. 163/2018
(M. Of. nr. 595 din 12
iulie 2018)

Sumar
– modifică: art. 19
alin. (3)
– introduce: art. 19
alin. (3^1) şi (3^2), art.
28 alin. (8^1), art. 34^1

În M. Of. nr. 595 din 12 iulie 2018, s-a publicat Legea nr. 163/2018 pentru
modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea şi completarea Legii
nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.
După cum reiese din titlul respectivului act normativ, Legea nr. 163/2018
modifică, dar şi completează următoarele acte normative:
– Legea contabilităţii nr. 82/1991 (rep. M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008; cu
modif. ult.);
– Legea societăţilor nr. 31/1990 (rep. M. Of. nr. 1066 din 17 noiembrie 2004; cu
modif. ult.);
– Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei (rep. M. Of.
nr. 368 din 20 mai 2014).
Vă prezentăm, în continuare, modificările
nr. 82/1991, prin Legea nr. 163/2018.

aduse Legii contabilităţii

Art. 19 alin. (3) Legea contabilităţii nr. 82/1991 (modificată prin Legea
nr. 163/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 19 alin. (3) prevedea:
„(3) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, după
aprobarea situaţiilor financiare anuale”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 19, alin. (3) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(3) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, după
aprobarea situaţiilor financiare anuale. Sumele aferente repartizărilor interimare de dividende se înregistrează în contabilitate şi se reflectă în situaţiile financiare interimare drept
creanţe faţă de acţionari, respectiv asociaţi”.
Art. 19 alin. (3^1) şi (3^2) Legea contabilităţii nr. 82/1991 (modificată prin
Legea nr. 163/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 19, după alin. (3) se introduc două noi
alineate, alin. (3^1) şi (3^2), cu următorul conţinut:
„(3^1) Repartizarea trimestrială a profitului către acţionari sau asociaţi se poate
efectua opţional, în cursul exerciţiului financiar, în limita profitului contabil net realizat
trimestrial, plus eventualele profituri reportate şi sume retrase din rezerve disponibile în
acest scop, din care se scad orice pierderi reportate şi sume depuse în rezerve în conformitate cu cerinţele legale sau statutare, respectiv pe baza situaţiilor financiare interimare
aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor, după caz.
(3^2) Regularizarea sumelor repartizate în cursul exerciţiului financiar potrivit alin.
(3^1) trebuie să aibă loc după aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dividendele
repartizate şi plătite în plus în cursul exerciţiului financiar se restituie în termen de 60 de
zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale. Obligaţia de restituire intervine
pentru persoanele care au încasat dividende trimestrial, iar conducerea societăţii are
obligaţia de a urmări recuperarea acestor sume şi de a dispune măsurile ce se impun în
acest scop”.
Art. 28 alin. (8^1) Legea contabilităţii nr. 82/1991 (modificată prin Legea
nr. 163/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 28, după alin. (8) se introduce un nou
alineat, alin. (8^1), cu următorul conţinut:
„(8^1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) care optează pentru repartizarea trimestrială de dividende au obligaţia să întocmească situaţii financiare interimare”.
Art. 34^1 Legea contabilităţii nr. 82/1991 (modificată prin Legea nr. 163/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 34 se introduce un nou articol, art. 34^1, cu
următorul conţinut:
„(1) Situaţiile financiare interimare întocmite potrivit art. 28 alin. (81) sunt supuse
auditului, în situaţia în care persoanele care le întocmesc au obligaţia de auditare statutară
a situaţiilor financiare anuale sau optează pentru auditarea acestora, potrivit legii.
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(2) Situaţiile financiare interimare sunt supuse verificării de către cenzori în cazul în
care situaţiile financiare anuale fac obiectul verificării de către cenzori, potrivit legii”.
ISTORIC
Actul modificat
Legea
contabilităţii
nr. 82/1991
(rep. M. Of.
nr. 454 din 18
iunie 2008;
cu modif. ult.)

Actele modificatoare
OUG. nr. 37/2011 (M. Of. nr. 285 din 21 aprilie 2011)
Legea nr. 32/2011 (M. Of. nr. 181 din 21 martie 2012)
Legea nr. 187/2012 (M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012 )
O.U.G. nr. 79/2014 (M. Of. nr. 902 din 11 decembrie 2014)
Legea nr. 121/2015 (M. Of. nr. 382 din 2 iunie 2015)
O.U.G. nr. 57/2015 (M. Of. nr. 923 din 11 decembrie 2015)
Legea nr. 163/2018 (M. Of. nr. 595 din 12 iulie 2018)
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LEGEA SOCIETĂŢILOR NR. 31/1990 – MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 163/2018)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea societăţilor
nr. 31/1990
(rep. M. Of. nr. 1066 din
17 noiembrie 2004; cu
modif. ult.);

Actul modificator
Legea nr. 163/2018
(M. Of. nr. 595 din 12
iulie 2018)

Sumar
– modifică: art. 67
alin. (2), art. 67 alin. (4),
art. 117^2 alin. (1),
art. 272^1 lit. b);
– introduce: art. 67
alin. (2^1)-(2^2).

În M. Of. nr. 595 din 12 iulie 2018, s-a publicat Legea nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea
Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea şi completarea Legii
nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.
Astfel, Legea nr. 163/2018 modifică, dar şi completează următoarele legi:
– Legea contabilităţii nr. 82/1991 (rep. M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008; cu
modif. ult.);
– Legea societăţilor nr. 31/1990 (rep. M. Of. nr. 1066 din 17 noiembrie 2004; cu
modif. ult.);
– Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei (rep. M. Of.
nr. 368 din 20 mai 2014).
O modificare importantă adusă de noua reglementare Legii societăţilor
nr. 31/1990 vizează distribuirea dividendelor între asociaţi, proporţional cu cota de
participarea a acestora la capitalul social vărsat. Astfel, în mod opţional, plata dividendelor se poate realiza trimestrial, regularizarea diferenţelor urmând a se face
prin situaţiile financiare anuale. De asemenea, prin intermediul noilor alineate
introduse, se stabileşte faptul că dividendele atribuite parţial şi diferenţele născute
din această atribuire se vor evidenţia în cuprinsul situaţiilor financiare anuale. Pe
de altă parte, dacă se datorează restituiri de dividende, după regularizarea diferenţelor, achitarea acestora către societate se va face în termen de 60 de zile de la
data aprobării situaţiilor financiare anuale.
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Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse Legii
societăţilor nr. 31/1990, prin Legea nr. 163/2018.
Art. 67 alin. (2) din Legea societăţilor nr. 31/1990 (modificat prin Legea
nr. 163/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 67, alin. (2) prevedea:
„(2) Dividendele se distribuie asociaţilor proporţional cu cota de participare la
capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se
plătesc în termenul stabilit de adunarea generală a asociaţilor sau, după caz, stabilit
prin legile speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situaţiei
financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea
datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din
O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru
obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în
domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, dacă prin actul constitutiv sau
prin hotărârea adunării generale a acţionarilor care a aprobat situaţia financiară
aferentă exerciţiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 67, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Dividendele se distribuie asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul
social vărsat, opţional trimestrial pe baza situaţiilor financiare interimare şi anual, după
regularizarea efectuată prin situaţiile financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu se
prevede altfel. Acestea se pot plăti în mod opţional trimestrial în termenul stabilit de
adunarea generală a asociaţilor sau, după caz, prin legile speciale, regularizarea diferenţelor
rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului urmând să se facă prin situaţiile
financiare anuale. Plata diferenţelor rezultate din regularizare se face în termen de 60 de
zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat.
În caz contrar, societatea datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată
conform art. 3 din O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare
pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar- fiscale în
domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, dacă prin
actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acţionarilor care a aprobat situaţiile
financiare aferente exerciţiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare”.
Art. 67 alin. (2^1)-(2^2) din Legea societăţilor nr. 31/1990 (introdus prin
Legea nr. 163/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 67, după alin. (2) se introduc două noi
alineate, alin. (2^1)-(2^2), cu următorul conţinut:
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„(2^1) În cazul distribuirii parţiale a dividendelor între asociaţi sau acţionari în cursul
anului financiar, situaţiile financiare anuale vor evidenţia dividendele atribuite parţial şi
vor regulariza diferenţele rezultate, în mod corespunzător.
(2^2) În cazul în care asociaţii sau acţionarii datorează restituiri de dividende, în urma
regularizării operate în situaţiile financiare anuale, acestea se achită societăţii în termen de
60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale. În caz contrar, asociaţii sau
acţionarii datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din
O.G. nr. 13/2011, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, dacă prin
actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acţionarilor care a aprobat situaţiile
financiare aferente exerciţiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare”.
Art. 67 alin. (4) din Legea societăţilor nr. 31/1990 (modificat prin Legea
nr. 163/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 67, alin. (4) prevedea:
„(4) Dividendele plătite contrar dispoziţiilor alin. (2) şi (3) se restituie, dacă
societatea dovedeşte că asociaţii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în
împrejurările existente, trebuiau să o cunoască”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 67, alin. (4) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(4) Dividendele plătite contrar dispoziţiilor alin. (2), (2^1), (2^2) şi (3) se restituie,
dacă societatea dovedeşte că asociaţii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în împrejurările existente, trebuia să o cunoască”.
Art. 117^2 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990 (modificat prin Legea
nr. 163/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 117^2, alin. (1) prevedea:
„(1) Situaţiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administraţie,
respectiv raportul directoratului şi cel al consiliului de supraveghere, precum şi
propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziţia acţionarilor
la sediul societăţii, de la data convocării adunării generale. La cerere, acţionarilor li
se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de
copii nu pot depăşi costurile administrative implicate de furnizarea acestora”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 117^2, alin. (1) se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(1) Situaţiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administraţie, respectiv raportul directoratului şi cel al consiliului de supraveghere, precum şi propunerea cu
privire la distribuirea de dividende şi situaţia privind dividendele distribuite parţial în
cursul anului fiscal se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii, de la data convocării
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adunării generale. La cerere, acţionarilor li se eliberează copii ale acestor documente. Sumele
percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăşi costurile administrative implicate de
furnizarea acestora”.
Art. 272^1 lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990 (modificat prin Legea
nr. 163/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 272^1, lit. b) prevedea:
„Se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani fondatorul, administratorul,
directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al
directoratului ori reprezentantul legal al societăţii care:
(…)
b) încasează sau plăteşte dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori
care nu puteau fi distribuite, în lipsa situaţiei financiare anuale sau contrar celor
rezultate din aceasta”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 272^1, lit. b) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„Se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani fondatorul, administratorul,
directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al
directoratului ori reprezentantul legal al societăţii care:
(…)
b) încasează sau plăteşte dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu
puteau fi distribuite în cursul exerciţiului financiar pe baza situaţiei financiare interimare
şi anual, pe baza situaţiilor financiare anuale, sau contrar celor rezultate din acestea”.
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ART. 291 („COTELE”) DIN CODUL FISCAL – MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 175/2018)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Codul fiscal

Actul modificator
Legea nr. 175/2018
(M. Of. nr. 611 din 17
iulie 2018)

Sumar
– modifică: art. 291
alin. (2) lit. g)
– introduce: art. 291
alin. (2) lit. i)

În M. Of. nr. 611 din 17 iulie 2018, s-a publicat Legea nr. 175/2018 pentru
modificarea şi completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal.
Vă prezentăm, în continuare, modificarea adusă Codului fiscal, prin Legea
nr. 175/2018:
Art. 291 („Cotele”) alin. (2) lit. g) din Codul fiscal (modificat prin Legea
nr. 175/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 291 alin. (2) lit. g) prevedea:
„Cota redusă de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele
prestări de servicii şi/sau livrări de bunuri:
(…)
g) livrarea apei potabile şi a apei pentru irigaţii în agricultură”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 291 alin. (2) lit. g) se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Cota redusă de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele prestări
de servicii şi/sau livrări de bunuri:
(…)
g) livrarea apei pentru irigaţii în agricultură;”.
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Art. 291 („Cotele”) alin. (2) lit. i) din Codul fiscal (modificat prin Legea
nr. 175/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 291 alin. (2), după lit. h) se introduce o nouă
literă, lit. i), cu următorul conţinut:
„Cota redusă de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele prestări
de servicii şi/sau livrări de bunuri:
(…)
i) serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare”.
Intrare în vigoare
Prevederile Legii nr. 175/2018, potrivit art. II din aceeaşi lege, intră în vigoare
la 1 ianuarie 2019.
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LEGEA NR. 263/2010 PRIVIND SISTEMUL UNITAR DE PENSII
PUBLICE – MODIFICĂRI (LEGEA NR. 177/2018)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea nr. 263/2010
privind sistemul unitar
de pensii publice
(M. Of. nr. 852 din 20
decembrie 2010; cu
modif. ult.)

Actul modificator
Legea nr. 177/2018
privind aprobarea
O.U.G. nr. 103/2017
pentru modificarea şi
completarea unor acte
normative din domeniul
asigurărilor sociale
(M. Of. nr. 628 din 19
iulie 2018)

Sumar
– modifică: art. 51 alin.
(2)-(3), art. 109 alin. (1) lit.
a) şi alin. (5)-(6), art. 131
alin. (8), art. 133 alin. (1)
şi alin. (5), art. 179 alin.
(3), art. 181 alin. (3), art.
192^1 alin. (2);
– introduce: art. 51 alin.
(3^1), art. 130^1-130^2,
art. 131 alin (9), art. 153
lit. k)-l);
– abrogă: art. 80 alin. (3),
art. 114 alin. (3), art. 153
lit. f), i) şi j), art. 179 alin.
(10).

În M. Of. nr. 628 din 19 iulie 2018, s-a publicat Legea nr. 177/2018 privind
aprobarea O.U.G. nr. 103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative din domeniul asigurărilor sociale.
Astfel, O.U.G. nr. 103/2017 (M. Of. nr. 1010 din 20 decembrie 2017), aprobată
prin legea anterior menţionată, aduce implicit, modificări, dar şi completări Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M. Of. nr. 852
din 20 decembrie 2010; cu modif. ult.).
O modificare importantă adusă de noua reglementare Legii nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice se referă la situaţia persoanele care
îndeplinesc condiţiile necesare pentru a beneficia de mai multe pensii de serviciu,
stabilite prin legi speciale, care sunt obligate să opteze doar pentru una dintre
acestea, sumele neputându-se cumula. Totodată, beneficiarilor care au ales ca plata
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pensiei să se facă în contul curent sau în cel de card, le va fi comunicat lunar, la
domiciliu sau reşedinţă şi prin serviciul de corespondenţă standard, acel document
care conţine informaţiile privind sumele plătite. Acest document se întocmeşte de
către CNPP. Pe de altă parte, prin intermediul noilor texte introduse, s-a stabilit
faptul că acele sume ce constituie ajutor de deces, plătite de instituţia însărcinată cu
gestionarea asigurărilor de şomaj, în contul asigurărilor sociale, urmează a se reţine
din aceste contribuţii de asigurări sociale datorate pentru luna respectivă. De
asemenea, sumele care depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceasta în luna
respectivă, se recuperează din contul asigurărilor sociale de la casa teritorială de
pensii în raza căreia se află sediul acesteia.
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse Legii
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prin O.U.G. nr. 103/2017.
Art. 51 alin. (2)-(3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice (modificat prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 51, alin. (2)-(3) prevedeau:
„(2) Persoanele care îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea mai multor categorii de pensii dintre cele prevăzute la alin. (1) optează pentru obţinerea uneia
dintre acestea.
(3) Persoanele care îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea mai multor pensii
de serviciu/indemnizaţie pentru limită de vârstă, reglementate de legi cu caracter
special, optează pentru obţinerea uneia dintre acestea”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 51, alin. (2)-(3) se modifică şi vor avea următorul conţinut:
„(2) În sistemul public de pensii o persoană poate beneficia de o singură categorie de
pensie dintre cele prevăzute la alin. (1).
(3) Persoanele care îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea mai multor pensii de serviciu, reglementate de legi cu caracter special, optează pentru obţinerea uneia dintre acestea”.
Art. 51 alin. (3^1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice (introdus prin O.U.G. nr. 103/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 52, după alin. (3) se introduce un nou alineat,
alin. (3^1), cu următorul conţinut:
„(3^1) Prevederile alin. (3) nu se aplică în situaţia în care persoana îndeplineşte atât
condiţiile pentru acordarea unei pensii de serviciu, reglementate de legi cu caracter special,
cât şi cele pentru acordarea unei pensii dintr-un sistem propriu de asigurări sociale
neintegrat sistemului public de pensii”.
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Art. 80 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice (abrogat prin O.U.G. nr. 103/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 80, alin. (3) se abrogă.
Art. 109 alin. (1) lit. a) şi alin. (5)-(6) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice (modificat prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 109, alin. (1) lit. a) şi alin. (5)-(6) prevedeau:
„(1) Plata pensiei se face, în funcţie de opţiunea pensionarului, după cum
urmează:
a) la domiciliul pensionarului, în condiţiile stabilite prin convenţiile încheiate
între CNPP şi Compania Naţională «Poşta Română» – S.A.;
(…)
(5) În situaţia beneficiarilor care au optat pentru efectuarea plăţii drepturilor
băneşti la domiciliu, Compania Naţională «Poşta Română» – S.A. remite lunar
acestora drepturile băneşti şi documentul de plată întocmit de CNPP.
(6) În situaţia beneficiarilor care au optat pentru efectuarea plăţii drepturilor
prevăzute la alin. (1) şi (2) în cont curent sau în cont de card, documentul de
informare cu privire la sumele plătite, întocmit de CNPP, este transmis lunar la
domiciliul acestora, cu serviciul de corespondenţă standard”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 109, alin. (1) lit. a) şi alin. (5)-(6) se modifică şi
vor avea următorul conţinut:
„(1) Plata pensiei se face, în funcţie de opţiunea pensionarului, după cum urmează:
a) la domiciliul sau, după caz, reşedinţa pensionarului, în condiţiile stabilite prin
convenţiile încheiate între CNPP şi Compania Naţională «Poşta Română» – S.A.;
(…)
(5) În situaţia beneficiarilor care au optat pentru efectuarea plăţii drepturilor băneşti la
domiciliu sau, după caz, la reşedinţă, Compania Naţională «Poşta Română» – S.A. remite
lunar acestora drepturile băneşti şi documentul de plată întocmit de CNPP.
(6) În situaţia beneficiarilor care au optat pentru efectuarea plăţii drepturilor prevăzute
la alin. (1) şi (2) în cont curent sau în cont de card, documentul de informare cu privire la
sumele plătite, întocmit de CNPP, este transmis lunar la domiciliul sau, după caz, la
reşedinţa acestora, cu serviciul de corespondenţă standard”.
Art. 114 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice (abrogat prin O.U.G. nr. 103/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 114, alin. (3) se abrogă.
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Art. 130^1-130^2 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice (introdus prin O.U.G. nr. 103/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 130, se introduc două noi articole,
art. 130^1-130^2, cu următorul conţinut:
„Art. 130^1
(1) Sumele reprezentând ajutor de deces, care se plătesc de către instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit prevederilor prezentei legi, în contul
asigurărilor sociale, se reţin de aceasta din contribuţiile de asigurări sociale datorate pentru
luna respectivă.
(2) Sumele reprezentând ajutor de deces plătite de instituţia prevăzută la alin. (1), care
depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceasta în luna respectivă, se recuperează din
contul asigurărilor sociale de la casa teritorială de pensii în raza căreia se află sediul
acesteia.
Art. 130^2.
Prin depunerea cererii în vederea acordării drepturilor prevăzute de prezenta lege,
persoana în cauză îşi exprimă consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru
prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul stabilirii şi plăţii drepturilor cuvenite”.
Art. 131 alin. (8) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice (modificat prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 131, alin. (8) prevedea:
„(8) CNPP are în subordine Centrul Naţional de Formare Profesională a
Personalului din domeniul asigurărilor sociale, ca instituţie cu personalitate juridică şi autonomie ştiinţifică, iar cheltuielile curente şi de capital se suportă din
bugetul asigurărilor sociale de stat”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 131, alin. (8) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(8) CNPP are în subordine Centrul Naţional de Formare şi Pregătire Profesională, ca
instituţie cu personalitate juridică şi autonomie ştiinţifică, ale cărui cheltuieli curente şi de
capital se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat şi din fonduri proprii”.
Art. 131 alin. (9) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice (introdus prin O.U.G. nr. 103/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 130, după alin. (8), se introduce un nou
alineat, alin. (9), cu următorul conţinut:
„(9) Statutul, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Formare şi Pregătire
Profesională se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea preşedintelui CNPP”.
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Art. 133 alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice(modificat prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 133, alin. (1) şi alin. (5) prevedeau:
„(1) Conducerea CNPP este asigurată de preşedinte şi consiliul de administraţie, compus din 19 persoane, dintre care un preşedinte şi 18 membri.
(…)
(5) Membrii consiliului de administraţie sunt reprezentanţi ai Guvernului,
patronatelor, sindicatelor şi pensionarilor, după cum urmează:
a) 5 reprezentanţi ai Guvernului, desemnaţi de ministrul muncii şi justiţiei
sociale;
b) 5 reprezentanţi ai patronatelor, desemnaţi de organizaţiile patronale reprezentative la nivel naţional;
c) 5 reprezentanţi ai sindicatelor, desemnaţi de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional;
d) 3 reprezentanţi ai pensionarilor, desemnaţi de organizaţiile naţionale ale
pensionarilor”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 133, alin. (1) şi alin. (5) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
„(1) Conducerea CNPP este asigurată de preşedinte şi consiliul de administraţie,
compus din 19 membri.
(…)
(5) Membrii consiliului de administraţie sunt reprezentanţi ai Guvernului, patronatelor, sindicatelor şi pensionarilor, după cum urmează:
a) preşedintele CNPP;
b) 5 reprezentanţi ai Guvernului, desemnaţi de ministrul muncii şi justiţiei sociale;
c) 5 reprezentanţi ai patronatelor, desemnaţi de organizaţiile patronale reprezentative
la nivel naţional;
d) 5 reprezentanţi ai sindicatelor, desemnaţi de organizaţiile sindicale reprezentative la
nivel naţional;
e) 3 reprezentanţi ai pensionarilor, desemnaţi de organizaţiile naţionale ale pensionarilor”.
Art. 153 lit. f), i) şi j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice (abrogat prin O.U.G. nr. 103/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 153, lit. f), i) şi j) se abrogă.
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Art. 153 lit. k)-l) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice (introdus prin O.U.G. nr. 103/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 153, după lit. j), se introduc două noi litere,
lit. k)-l), cu următorul conţinut:
„Tribunalele soluţionează în primă instanţă litigiile privind:
k) deciziile de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări
sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale;
l) alte drepturi şi obligaţii născute în temeiul prezentei legi”.
Art. 179 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice (modificat prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 179, alin. (3) prevedea:
„(3) Decizia de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de
asigurări sociale constituie titlu executoriu”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 179, alin. (3) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(3) Decizia de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale constituie titlu executoriu”.
Art. 179 alin. (10) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice (abrogat prin O.U.G. nr. 103/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 179, alin. (10) se abrogă.
Art. 181 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice (modificat prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 181, alin. (3) prevedea:
„(3) Decizia de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de
asigurări sociale constituie titlu executoriu”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 181, alin. (3) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(3) În cazul în care se constată că recuperarea debitului conform prevederilor alin. (1)
şi (2) nu se poate face în termenul general de prescripţie de 3 ani, casa teritorială de pensii
transmite titlul executoriu organului fiscal central, în vederea punerii în executare silită,
potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală”.
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Art. 192^1 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice (modificat prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 192^1, alin. (2) prevedea:
„(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) se păstrează dreptul la categoria de pensie
de care beneficiază la data recalculării, considerându-se îndeplinite condiţiile de
acordare a dreptului. Punctajul mediu anual rezultat în urma recalculării este cel
corespunzător stagiilor de cotizare realizate în sistemul public de pensii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 192^1, alin. (2) se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) se păstrează dreptul la categoria de pensie de care
beneficiază la data recalculării, considerându-se îndeplinite condiţiile de acordare a dreptului. Punctajul mediu anual rezultat în urma recalculării este cel corespunzător stagiilor
de cotizare realizate în sistemul public de pensii, la care se aplică, potrivit art. 170, indicele
de corecţie corespunzător datei înscrierii la pensie”.
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LEGEA CADASTRULUI ŞI A PUBLICITĂŢII IMOBILIARE
NR. 7/1996 – MODIFICĂRI (LEGEA NR. 185/2018)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea cadastrului şi a
publicităţii imobiliare
nr. 7/1996
(rep. M. Of. nr. 720 din
24 septembrie 2015; cu
modif. ult.)

Actul modificator
Legea nr. 185/2018
(M. Of. nr. 638 din 23 iulie
2018)

Sumar
– modifică: art. 9 alin. (7)
şi (11), art. 9 alin. (25), art.
11 alin. (1), art. 11 alin.
(2) lit. p), art. 13 alin. (2) şi
partea introductivă a alin.
(7), art. 14 alin. (7), art. 22
alin. (13), art. 22^1 alin.
(1), art. 31 alin. (6), art. 35
alin. (5) şi (6), art. 37 alin.
(5), art. 41 alin. (1), art. 41
alin. (8) şi (9);
– introduce: art. 2 alin.
(6)-(12), art. 3 alin.
(2^1)-(2^2), art. 3 alin.
(9^1), art. 3 alin. (11^1),
art. 14 alin. (6^1), art. 24
alin. (5)-(7), art. 35 alin. (7),
art. 41 alin. (1^1);
– abrogă: art. 11 alin. (2)
lit. s), art. 13 alin. (8), (9) şi
(10), art. 26 alin. (3)-(6),
art. 41 alin. (3) lit. d).

În M. Of. nr. 638 din 23 iulie 2018, s-a publicat Legea nr. 185/2018 pentru
aprobarea O.U.G. nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 (M. Of. nr. 353 din 23 aprilie 2018).
Legea nr. 185/2018 modifică indirect Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996(rep. M. Of. nr. 720 din 24 septembrie 2015; cu modif. ult.).
Vă prezentăm, în continuare, respectivele modificări:
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Art. 2 alin. (6)-(12) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
(modificat prin Legea nr. 185/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 2 după alin. (5) se introduc şapte noi alineate,
alin. (6)-(12), cu următorul cuprins:
„(6) Pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a terenurilor
agricole din domeniul public şi/sau privat al statului, situate în extravilan, a suprafeţelor
terestre şi acvatice, inclusiv terenurile aflate permanent sub apă şi plajelor din Rezervaţia
Biosferei „Delta Dunării”, responsabilitate ce revine, conform legii, administratorilor
bunurilor din domeniul public sau privat al statului, instituţii publice centrale ce deţin în
administrare astfel de terenuri în temeiul legislaţiei speciale, aceştia pot contracta lucrări de
înregistrare sistematică pentru sectoarele cadastrale care includ astfel de imobile.
(7) Măsura prevăzută la alin. (6) este aplicabilă şi imobilelor supuse procedurilor
necesare trecerii terenurilor proprietate publică a statului, în proprietatea privată a statului
pentru a fi afectate restituirii în natură, ce fac obiectul Legii nr. 165/2013 privind măsurile
pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi
completările ulterioare.
(8) Lucrările prevăzute la alin. (6) şi (7) sunt incluse în Programul naţional de
cadastru şi carte funciară şi constituie pentru administratorii domeniului public şi/sau
privat al statului, instituţii publice centrale ce deţin în administrare astfel de terenuri în
temeiul legislaţiei speciale, indiferent de sistemul de finanţare, acţiuni urgente, pentru a
căror îndeplinire este necesar a se solicita, de către aceştia, Agenţiei Naţionale, finanţare.
(9) Sumele necesare finanţării activităţii de înregistrare sistematică contractată de
administratorii domeniului public şi/sau privat al statului, se aprobă de către Consiliul de
administraţie al Agenţiei Naţionale, în limita bugetului aprobat, de la o poziţie distinctă de
transferuri şi constituie sursa de finanţare a acestei activităţi, ce urmează a fi evidenţiată la
o poziţie distinctă de venituri în bugetul administratorilor, în temeiul prezentei legi, şi
utilizate potrivit acestei destinaţii.
(10) Agenţia Naţională, prin oficiile teritoriale, realizează, conform procedurilor legale
în vigoare, înscrierea în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor aferente
sectoarelor cadastrale ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, pe baza solicitărilor
administratorilor bunurilor din domeniul public sau privat al statului prevăzuţi la alin. (6)
şi (7).
(11) Fondurile aferente acestor lucrări se virează de către Agenţia Naţională în contul
administratorilor domeniului public şi/sau privat al statului, după înfiinţarea cărţilor
funciare pentru toate imobilele din sectorul cadastral contractat.
(12) Efectuarea lucrărilor de înregistrare sistematică derulate în condiţiile alin. (6) şi
(7), se face cu respectarea dispoziţiilor art. 9 alin. (7) – (9), precum şi a dispoziţiilor art. 11
alin. (2) şi art. 17”.
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Art. 3 alin. (2^1)-(2^2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr. 7/1996 (modificat prin Legea nr. 185/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 3 după alin. (2) se introduc două noi alineate,
alin. (2^1)-(2^2), cu următorul cuprins:
„(2^1) Instituţiile subordonate Agenţiei Naţionale sunt conduse de directori, care au
calitatea de ordonatori terţiari de credite, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin ordin al
directorului general al Agenţiei Naţionale.
(2^2) În cazul în care aplicarea normelor de la alin. (21) de numire şi revocare din
funcţie a directorilor instituţiilor subordonate Agenţiei Naţionale are ca şi consecinţă încetarea de drept a contractelor
individuale de muncă ale persoanelor încadrate anterior în aceste funcţii, acestea pot
opta pentru o funcţie de execuţie vacantă la nivelul instituţiei pentru care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, în caz contrar urmând a se proceda la eliberarea din funcţie”.
Art. 3 alin. (9^1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
(modificat prin Legea nr. 185/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 3 după alin. (9) se introduce un nou alineat,
alin. (9^1), cu următorul cuprins:
„(9^1) Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
are rang de secretar de stat”.
Art. 3 alin. (11^1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
(modificat prin Legea nr. 185/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 11, după alin. (11) se introduce un nou
alineat, alin. (11^1), cu următorul cuprins:
„(11^1) Structura organizatorică, precum şi, prin derogare de la art. 29 alin. (4) din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
numărul de personal al Agenţiei Naţionale şi instituţiilor subordonate se stabileşte, cu
aprobarea Consiliului de administraţie şi cu încadrare în cheltuielile de personal aprobate,
prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I”.
Art. 9 alin. (7) şi (11) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr. 7/1996 (modificat prin Legea nr. 185/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 9 alin. (7) şi (11) prevedeau:
„(7) Plata onorariilor şi tarifelor în vederea eliberării, de către notarii publici, a
certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar şi a
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certificatelor de moştenitor, certificate întocmite cu privire la imobile ce au făcut
obiectul înregistrării sistematice, se face de către Agenţia Naţională, din veniturile
proprii în aplicarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară, chiar şi
ulterior finalizării înregistrării sistematice, sub condiţia respectării termenelor
maximale prevăzute la alin. (9) şi la art. 11 alin. (2) lit. s).
(…)
(11) Prin derogare de la dispoziţiile art. 77^1 alin. (6)-(8) din Legea
nr. 571/2003*), cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile referitoare la
calculul, încasarea şi virarea impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor
imobiliare nu sunt aplicabile actelor notariale prin care operează transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia constatate prin certificat de
moştenitor, certificat de moştenitor suplimentar sau certificat de legatar, eliberate
la solicitarea oficiului teritorial sau a secretarului unităţii administrativteritoriale,
în vederea realizării înregistrării sistematice. Dispoziţiile art. 77^1 alin. (6) – (8) din
Legea nr. 571/2003*), cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile
certificatelor de înscriere în cartea funciară a posesorului ca proprietar”.
*) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 688 din 10 septembrie
2015) a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2016, potrivit art. 501 al acesteia. La
aceeaşi dată, se abrogă Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 927 din
23 decembrie 2003, cu modif. ult.), conform art. 502 alin. (1) din noul act normativ.
Trimiterile făcute prin alte acte normative la Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră a fi făcute la Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, potrivit art. 502 alin. (2) al acesteia.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (7) şi (11) se modifică şi vor avea următorul conţinut:
„(7) Plata onorariilor şi tarifelor în vederea eliberării, de către notarii publici a certificatelor de moştenitor, certificate întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, se face de către Agenţia Naţională din veniturile proprii în aplicarea
Programului naţional de cadastru şi carte funciară, chiar şi ulterior finalizării înregistrării
sistematice, sub condiţia respectării termenelor maximale prevăzute la alin. (9).
(…)
(11) Prin derogare de la prevederile Codului fiscal, actele notariale prin care operează
transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia constatate prin
certificat de moştenitor, certificat de moştenitor suplimentar sau certificat de legatar,
eliberate la solicitarea oficiului teritorial sau a secretarului unităţii administrativ-teritoriale
în vederea realizării înregistrării sistematice, nu sunt supuse impozitului pe venitul din
transferul proprietăţilor imobiliare”.
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Art. 9 alin. (25) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
(modificat prin Legea nr. 185/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 9 alin. (25) prevedea:
„(25) În aplicarea prevederilor alin. (23) şi (24), ca urmare a sesizării camerei
notarilor publici, potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. (2) lit. g) şi ale art. 12 alin. (4),
notarii publici eliberează certificatele de moştenitor pentru succesiunile nedezbătute, respectiv certificatele de înscriere a posesorului ca proprietar, la cererea
persoanelor interesate”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (25) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(25) În aplicarea prevederilor alin. (23) şi (24), ca urmare a sesizării camerei notarilor
publici, potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. (2) lit. g) şi ale art. 12 alin. (4), notarii publici
eliberează certificatele de moştenitor pentru succesiunile nedezbătute”.
Art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
(modificat prin Legea nr. 185/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 11 alin. (1) prevedea:
„Unităţile administrativ-teritoriale şi/sau, după caz, sectoarele cadastrale în
care se vor derula lucrări de înregistrare sistematică se aduc la cunoştinţa publică,
prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, în scopul informării autorităţilor şi instituţiilor
publice centrale şi locale, precum şi a persoanelor fizice şi juridice care deţin
drepturi referitoare la imobile, cu privire la obligaţia de a furniza date şi informaţii
privitoare la imobile, necesare derulării procesului de înregistrare sistematică,
precum şi la obligaţia tuturor deţinătorilor de imobile de a verifica corectitudinea
acestor informaţii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. I din O.U.G. nr. 31/2018, pct. 6 se abrogă. Art.
I din O.U.G. nr. 31/2018, pct. 6 prevedea:
„La art. 11, alin. (1) se abrogă”.
Art. 11 alin. (2) lit. p) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr. 7/1996 (modificat prin Legea nr. 185/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 11 alin. (2) lit. p) prevedea:
„p) «abrogat» închiderea vechilor evidenţe, prin ordin al directorului general
al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (2) lit. p) se modifică şi va avea următorul conţinut:
„p) informarea publică, prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, cu
privire la finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul întregii unităţi
administrativ-teritoriale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;”.
Art. 11 alin. (2) lit. s) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr. 7/1996 (modificat prin Legea nr. 185/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 11 alin. (2) lit. s) prevedea:
„s) eliberarea de către notarul public, la cererea posesorilor imobilelor care au
făcut obiectul înregistrării sistematice, în termen de maximum 2 ani, dar nu mai
devreme de 90 de zile de la data deschiderii cărţilor funciare, a certificatului pentru
înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (2) lit. s) se abrogă.
Art. 13 alin. (2) şi (7) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr. 7/1996 (modificat prin Legea nr. 185/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 13 alin. (2) şi (7) prevedeau:
„(2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile inclusiv imobilelor care au fost
înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, din regiunile unde au
fost aplicate prevederile Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, abrogat prin Legea cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr. 7/1996, în situaţia în care proprietarii nu sunt identificaţi cu ocazia
realizării interviurilor pe teren, însă sunt identificaţi posesori, imobilelor din zonele
foste necooperativizate, precum şi imobilelor situate în intravilanul localităţilor
care au făcut obiectul legilor de restituire a proprietăţilor funciare.
(…)
(7) În toate cazurile în care s-a notat posesia în cartea funciară şi nu a fost
eliberat certificatul prevăzut la alin. (8), dreptul de proprietate va putea fi intabulat
ulterior, în următoarele condiţii;
a) din oficiu, la împlinirea unui termen de 3 ani de la momentul notării în
cartea funciară, dacă nu a fost notat niciun litigiu prin care se contestă înscrierile
din cartea funciară. În acest caz, prin derogare de la reglementările referitoare la
uzucapiune, dreptul de proprietate se consideră dobândit prin efectul legii şi de la
data împlinirii acestui termen, fără nicio altă justificare sau procedură;
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b) la cererea posesorului prevăzut la alin. (1) sau a succesorilor acestuia, în
baza actului de proprietate, ca urmare a dobândirii dreptului de proprietate prin
oricare dintre modalităţile prevăzute de lege”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 13 alin. (2) şi partea introductivă a alin. (7) se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile inclusiv imobilelor care au fost înregistrate în
sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, din regiunile unde au fost aplicate
prevederile Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile
funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, în
situaţia în care proprietarii nu sunt identificaţi cu ocazia realizării interviurilor pe teren,
însă sunt identificaţi posesorii imobilelor din zonele foste necooperativizate, imobilelor din
zonele foste cooperativizate pentru care s-a finalizat procesul de retrocedare prin emiterea
titlurilor de proprietate, precum şi imobilelor situate în intravilanul localităţilor care au
făcut obiectul legilor de restituire a proprietăţilor funciare. În aceste cazuri, posesia poate fi
notată doar până la finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică din respectiva unitate
administrativ-teritorială.
(…)
(7) În toate cazurile în care s-a notat posesia în cartea funciară, dreptul de proprietate
va putea fi intabulat ulterior, în următoarele condiţii:”.
Art. 13 alin. (8), (9) şi (10) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr. 7/1996 (modificat prin Legea nr. 185/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 13 alin. (8), (9) şi (10) prevedeau:
„(8) La împlinirea unui termen de 90 de zile de la data deschiderii din oficiu a
cărţilor funciare, posesorii imobilelor situate în intravilanul localităţilor, înscrişi în
cărţile funciare în condiţiile alin. (3), pot solicita notarului public competent
eliberarea certificatului de înscriere a posesorului ca proprietar.
Eliberarea certificatului de către notarul public se face pe baza următoarelor
documente:
a) extras de carte funciară pentru informare;
b) declaraţia pe propria răspundere a posesorului, dată în formă autentică,
prin care acesta declară că:
(i) posedă imobilul sub nume de proprietar;
(ii) este sau nu căsătorit; în cazul în care este căsătorit, va preciza şi regimul
matrimonial;
(iii) nu a înstrăinat sau grevat imobilul;
(iv) imobilul nu a fost scos din circuitul juridic;
(v) imobilul nu face obiectul vreunui litigiu;
(vi) imobilul este deţinut sau nu pe cote-părţi; în cazul în care imobilul este
deţinut pe cote-părţi, toţi posesorii vor declara întinderea cotelor;
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(vii) înscrisul doveditor al posesiei provine de la părţile semnatare ale acestuia;
în cazul în care nu există înscris doveditor, va declara că nu deţine şi nu are
cunoştinţă de existenţa unui astfel de înscris;
c) înscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma în care este întocmit,
atunci când acesta există;
d) copie de pe actele de identitate şi de stare civilă.
(9) În baza certificatului prevăzut la alin. (8) se dispune, la cererea părţii interesate, intabularea dreptului de proprietate în cartea funciară.
(10) În cazul în care a fost formulată cerere de rectificare a documentelor
tehnice privind contestarea calităţii de posesor, notată în cartea funciară, precum şi
în situaţia în care ulterior înfiinţării cărţii funciare a fost notată o acţiune civilă în
contestarea acestei calităţi, procedura de emitere a certificatului prevăzut la alin. (8)
nu este aplicabilă. În acest caz, până la soluţionarea definitivă a litigiilor, în cartea
funciară rămâne notată posesia”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 13 alin. (8), (9) şi (10) se abrogă.
Art. 14 alin. (6^1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
(modificat prin Legea nr. 185/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 14, după alin. (6) se introduce un nou alineat,
alin. (6^1), cu următorul cuprins:
„(6^1) În situaţia în care, cu prilejul înregistrării sistematice, sunt identificaţi mai
mulţi proprietari asupra aceluiaşi imobil, care au dobândit dreptul de proprietate în baza
unor acte juridice diferite, se deschide o singură carte funciară în care se notează în partea
a II-a existenţa acestei situaţii juridice, fără a fi întabulat dreptul de proprietate. Ulterior,
întabularea dreptului de proprietate se va efectua în baza hotărârii judecătoreşti definitive,
concomitent cu radierea din oficiu a notării”.
Art. 14 alin. (7) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
(modificat prin Legea nr. 185/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 14 alin. (7) prevedea:
„(7) Modificarea primei înregistrări sistematice poate fi efectuată din oficiu, în
baza unui referat, în cazul în care nu afectează drepturile părţilor”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 14 alin. (7) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(7) Înscrierile din cărţile funciare deschise ca urmare a finalizării înregistrării sistematice pot fi modificate din oficiu sau la cerere, fără plata unui tarif, până la data primei
înscrieri subsecvente efectuate în condiţiile alin. (8)”.
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Art. 22 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
(modificat prin Legea nr. 185/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 22 alin. (13) prevedea:
„(13) În baza protocolului de colaborare privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în vederea unificării procedurilor de lucru,
Agenţia Naţională şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România organizează şedinţe de lucru periodice ale căror soluţii, consemnate în minutele de
şedinţă, stau la baza emiterii deciziilor prevăzute la alin. (12)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 22 alin. (13) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(13) În baza protocolului de colaborare privind modul de efectuare a operaţiunilor de
publicitate imobiliară, în vederea unificării procedurilor de lucru, Agenţia Naţională şi
Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România organizează şedinţe de lucru periodice
ale căror soluţii, consemnate în minutele de şedinţă, sunt obligatorii pentru notarii publici
şi personalul de specialitate din oficiile teritoriale, de la data comunicării lor, cu privire la
modul de soluţionare a situaţiei juridice analizate şi sunt urmate concomitent de emiterea
deciziilor prevăzute la alin. (12)”.
Art. 22^1 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
(modificat prin Legea nr. 185/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 22^1 alin. (1) prevedea:
„(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul prezentei legi se
realizează cu respectarea dispoziţiilor legislaţiei privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 22^1 alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Prelucrarea de către Agenţia Naţională şi instituţiile sale subordonate a datelor cu
caracter personal în temeiul prezentei legi, a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, precum şi a altor acte normative incidente, se face cu
respectarea prevederilor cu caracter general ale Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protecţia datelor), într-o măsură necesară şi proporţională cu scopul
prelucrării, astfel încât exercitarea drepturilor de către persoanele vizate să nu facă imposibilă sau să nu afecteze în mod grav desfăşurarea activităţii specifice ce are ca scop ocrotirea interesului public”.
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Art. 24 alin. (5)-(7) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
(modificat prin Legea nr. 185/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 24, după alin. (4) se introduc trei noi alineate,
alin. (5)-(7), cu având următorul cuprins:
„(5) Dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra
unui imobil, ca urmare a reorganizării persoanei juridice, se vor înscrie în cartea
funciară pe baza unui certificat de constatare a transferului prin reorganizare ca urmare a
fuziunii sau absorbţiei, denumit certificat de reorganizare, încheiat de un notar public în
funcţie în România, prin care se constată transmisiunea bunului imobil în temeiul
hotărârii adunării generale a acţionarilor/deciziei asociatului unic prin care se aprobă
fuziunea/divizarea, a hotărârii instanţei de judecată care se pronunţă asupra legalităţii
acestei operaţiuni, precum şi a dovezii de înregistrare la registrul comerţului a
fuziunii/divizării.
(6) Certificatul de reorganizare va cuprinde constatările notarului public cu privire la
persoana juridică reorganizată, bunurile care se transferă din patrimoniul persoanei reorganizate, persoana juridică în patrimoniul căreia se transferă bunurile.
(7) Pentru eliberarea certificatului de reorganizare, notarul public va solicita extras de
carte funciară pentru autentificare. În situaţia în care, ulterior emiterii certificatului de
reorganizare, se constată că în patrimoniul persoanei juridice reorganizate mai există şi alte
bunuri, notarul public va putea emite un certificat suplimentar în care se vor menţiona
aceste bunuri. Competenţa de emitere a certificatului de reorganizare aparţine notarului
public de la sediul persoanei/persoanelor juridice”.
Art. 26 alin. (3)-(6) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
(modificat prin Legea nr. 185/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 26 alin. (3)-(6) prevedeau:
„(3) *) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2) şi prin derogare de la prevederile
art. 39 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare, încetarea
destinaţiei de folosinţă comună pentru părţile comune din clădirile cu mai multe
etaje sau apartamente se poate hotărî motivat, cu o majoritate de două treimi din
numărul coproprietarilor.
(4) *) În cazul prevăzut la alin. (3), devin aplicabile dispoziţiile privitoare la
coproprietatea obişnuită şi temporară. Cu toate acestea, înstrăinarea sau ipotecarea
se poate realiza dacă există o majoritate de două treimi din numărul coproprietarilor.
(5) *) În cazurile prevăzute la alin. (3) şi (4), coproprietarii care nu au votat ori,
după caz, s-au opus la înstrăinare sau ipotecare au dreptul la o despăgubire justă,
stabilită pe cale convenţională ori, în caz de neînţelegere, pe cale judecătorească.
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(6) *) Constatarea încetării destinaţiei de folosinţă comună pentru aceste părţi
se face prin hotărâre a adunării generale a asociaţiei de proprietari, adoptată cu o
majoritate de două treimi din numărul coproprietarilor”.
*) Alin. (3)-(6) ale art. 45 (devenit prin renumerotare art. 26) au fost declarate
neconstituţionale prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.514 din 15 noiembrie
2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45
alin. (3)-(6) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 (M. Of.
nr. 24 din 12 ianuarie 2012).
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 26 alin. (3)-(6) se abrogă.
Art. 31 alin. (6) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
(modificat prin Legea nr. 185/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 31 alin. (6) prevedea:
„(6) Hotărârea judecătorească definitivă se comunică, din oficiu, biroului
teritorial de către instanţa care s-a pronunţat ultima asupra fondului”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 31 alin. (6) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(6) Hotărârea judecătorească definitivă ce poartă menţiunea «conform cu originalul»,
pronunţată în dosarul ce are ca obiect plângerea împotriva încheierii de carte funciară, se
comunică de îndată, din oficiu, biroului teritorial de către instanţa de fond, în vederea
efectuării înscrierilor dispuse de către instanţă”.
Art. 35 alin. (5) şi (6) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr. 7/1996 (modificat prin Legea nr. 185/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 35 alin. (5) şi (6) prevedeau:
„(5) Instanţa judecătorească va transmite, în termen de 3 zile, hotărârea rămasă
definitivă şi irevocabilă, constitutivă sau declarativă asupra unui drept real
imobiliar, la biroul teritorial în a cărui rază de activitate se află imobilul.
(6) Instanţa judecătorească nu va trece la dezbaterea în fond a acţiunii privind
desfiinţarea actului juridic supus înscrierii, dacă acesta nu a fost înscris, în
prealabil, pentru informare, în cartea funciară”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 35 alin. (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul conţinut:
„(5) Hotărârea judecătorească definitivă prin care se constituie sau se transmite un
drept real imobiliar, ce poartă menţiunea „conform cu originalul”, se comunică de îndată,
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din oficiu, biroului teritorial de către instanţa de fond, în vederea notării în cartea funciară
sau în registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni, după caz.
(6) Notarea prevăzută la alin. (5) se radiază concomitent cu efectuarea, la cerere, a
înscrierilor dispuse prin hotărârea judecătorească definitivă”.
Art. 35 alin. (7) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
(modificat prin Legea nr. 185/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 35, după alin. (6) se introduce un nou alineat,
alin. (7), cu următorul cuprins:
„(7) Hotărârea judecătorească definitivă cu privire la imobilele înscrise în cartea
funciară şi la actele care au stat la baza operaţiunilor de carte funciară, ce poartă menţiunea
„conform cu originalul”, se comunică de îndată, din oficiu, biroului teritorial de către
instanţa de fond, în vederea notării în cartea funciară sau în registrele de transcripţiuni şi
inscripţiuni, după caz. Această notare se radiază concomitent cu efectuarea, la cerere, a
rectificării înscrierii din cartea funciară”.
Art. 37 alin. (5) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
(modificat prin Legea nr. 185/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 37 alin. (5) prevedea:
„(5) Ipoteca constituită asupra unui bun viitor se poate intabula în condiţiile
legii privind creditul ipotecar pentru investiţiile imobiliare, dacă în prealabil a fost
notată existenţa autorizaţiei de construire şi notarea procesului-verbal de recepţie
parţială”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 37 alin. (5) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(5) Ipoteca constituită asupra unui bun viitor se poate intabula în condiţiile legii
privind creditul ipotecar pentru investiţiile imobiliare, dacă în prealabil a fost notată existenţa autorizaţiei de construire”.
Art. 41 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
(modificat prin Legea nr. 185/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 41 alin. (1) prevedea:
„(1) Prima înregistrare a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte
funciară se poate realiza şi în baza certificatului de moştenitor, indiferent de data
deschiderii succesiunii, a actului de partaj voluntar încheiat în formă autentică sau
a actului de partaj judiciar, indiferent de data acestora, precum şi a documentaţiei
cadastrale”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 41 alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Prima înregistrare a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se
poate realiza şi în baza certificatului de moştenitor, indiferent de data deschiderii procedurii
succesorale notariale, a actului de partaj voluntar încheiat în formă autentică sau a actului de
partaj judiciar, indiferent de data acestora, precum şi a documentaţiei cadastrale”.
Art. 41 alin. (1^1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
(modificat prin Legea nr. 185/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 41, după alin. (1) se introduce un nou alineat,
alin. (1^1), cu următorul cuprins:
„(1^1) Dacă din actele înfăţişate de părţi rezultă că imobilul este în coproprietatea a
două sau mai multe persoane, fără a se putea îndeplini condiţiile prevăzute la art. 29 în
vederea înscrierii tuturor coproprietarilor în cartea funciară, aceasta se va deschide pe
cote-părţi în favoarea titularilor dreptului de proprietate cunoscuţi. Cu privire la celelalte
cote-părţi din dreptul de proprietate se face menţiunea „proprietar neidentificat”. Înscrierea
în cartea funciară se poate face ulterior, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege”.
Art. 41 alin. (3) lit. d) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr. 7/1996 (modificat prin Legea nr. 185/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 41 alin. (3) lit. d) prevedea:
„(3) În cazul lucrărilor de înregistrare în cadastru şi în cartea funciară realizate
la cererea persoanelor interesate, dacă suprafaţa din măsurători este diferită de
suprafaţa înscrisă într-o carte funciară pe baza unei documentaţii cadastrale recepţionate de oficiul teritorial sau suprafaţa din documentaţia cadastrală, recepţionată
de oficiul teritorial, pentru care nu s-a deschis carte funciară ori suprafaţa din
actele de proprietate, cererea de recepţie şi înscriere în cartea funciară se soluţionează astfel:
(…)
d) ulterior notării posesiei în cartea funciară conform lit. c), posesorul poate
solicita eliberarea certificatului de înscriere în cartea funciară a posesorului ca
proprietar. Procedura de emitere a certificatului se va stabili prin protocol încheiat
între Agenţia Naţională şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, care
se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 41 alin. (3) lit. d) se abrogă.
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Art. 41 alin. (8) şi (9) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr. 7/1996 (modificat prin Legea nr. 185/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 41 alin. (8) şi (9) prevedeau:
„(8) În cazul proprietăţii private, în lipsa actelor de proprietate asupra terenurilor, la cererea persoanelor interesate, se va putea nota posesia în baza documentelor prevăzute la art. 13 alin. (8) lit. c) -f) *) şi a unei documentaţii cadastrale.
(9) Drepturile reale care pot fi dobândite în temeiul uzucapiunii vor rămâne
valabil dobândite, dacă titularul dreptului le-a posedat cu bună-credinţă, potrivit
legii, timp de 5 ani de la înscrierea posesiei în cartea funciară”.
*) În urma republicării, alin. (3) al art. 13 devine alin. (8) al art. 13. Prin Legea
nr. 150/2015 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr. 7/1996 (M. Of. nr. 459 din 25 iunie 2015), alin. (3) al art. 13 s-a
modificat, acesta cuprinzând lit. a)-d).
Până la modificarea adusă prin Legea nr. 150/2015, prevederile art. 13 alin. (3)
ale Legii nr. 7/1996 au avut, conform formei republicate în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 83 din 7 februarie 2013, următorul cuprins:
„(3) În cazul în care în perioada de afişare s-a formulat contestaţie cu privire la
calitatea de posesor, iar aceasta este însoţită de dovada sesizării instanţei de judecată, cu privire la obiectul contestaţiei, oficiul nu va mai solicita notarului public
eliberarea certificatului prevăzut la alin. (2), registratorul procedând în condiţiile
alin. (4). Contestaţia se poate formula numai cu privire la calitatea de posesor, iar
lipsa dovezii contestatarului că s-a adresat instanţei de judecată atrage respingerea
contestaţiei de către oficiul teritorial şi solicitarea de către acesta a eliberării certificatului. Eliberarea certificatului de către notarul public se face după expirarea
termenului de soluţionare a contestaţiilor cu privire la posesor sau a cererilor de
rectificare, la solicitarea oficiului teritorial şi pe baza următoarelor documente
ataşate în copie certificată cererii:
a) adeverinţă din care să rezulte că:
(i) s-a îndeplinit procedura de afişare a documentelor tehnice ale cadastrului în
care se înscriu informaţiile cu privire la imobile şi posesorii acestora, precum şi
faptul că posesorii nu au fost contestaţi;
(ii) nu s-au formulat contestaţii sau cereri de rectificare cu privire la posesie;
b) planul cadastral al sectorului cadastral în care este situat imobilul, întocmit
de către persoana autorizată să execute lucrările de cadastru, verificat şi avizat de
către oficiul teritorial;
c) certificatul eliberat de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul,
din care să rezulte că:
(i) posesorul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar;
(ii) imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţe
ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
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d) declaraţia pe propria răspundere a posesorului, dată în formă autentică,
prin care acesta declară că:
(i) posedă imobilul sub nume de proprietar;
(ii) este sau nu căsătorit; în cazul în care este căsătorit, va preciza şi regimul
matrimonial;
(iii) nu a înstrăinat sau grevat imobilul;
(iv) imobilul nu a fost scos din circuitul juridic;
(v) imobilul nu face obiectul vreunui litigiu;
(vi) imobilul este deţinut sau nu pe cote-părţi; în cazul în care imobilul este
deţinut pe cote-părţi, toţi posesorii vor declara întinderea cotelor;
(vii) înscrisul doveditor al posesiei provine de la părţile semnatare ale acestuia;
în cazul în care nu există înscris doveditor, va declara că nu deţine şi nu are
cunoştinţă de existenţa unui astfel de înscris;
e) înscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma în care este întocmit,
atunci când acesta există;
f) copie de pe actele de identitate şi stare civilă”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 41 alin. (8) şi (9) se modifică şi vor avea următorul conţinut:
„(8) În cazul proprietăţii private, în lipsa actelor de proprietate asupra imobilelor
neînscrise în cartea funciară sau înscrise în cartea funciară deschisă în baza Decretului-lege
nr. 115/1938, în care nu s-au efectuat înscrieri în ultimii 30 de ani anteriori intrării în
vigoare a Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, persoana interesată
poate solicita notarea posesiei, în baza următoarelor documente:
a) documentaţia cadastrală recepţionate de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;
b) adeverinţă eliberată de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din
care să rezulte că:
(i) posesorul a plătit taxele şi impozitele locale ca un adevărat proprietar;
(ii) imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţe ca fiind
în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
c) procesului-verbal de vecinătate, cu semnăturile tuturor proprietarilor imobilelor
învecinate;
d) declaraţia pe propria răspundere a posesorului, dată în formă autentică, prin care
acesta declară că:
(i) posedă imobilul ca un adevărat proprietar;
(ii) este sau nu căsătorit; în cazul în care este căsătorit, va preciza şi regimul matrimonial;
(iii) nu a înstrăinat sau grevat imobilul;
(iv) imobilul nu a fost scos din circuitul juridic;
(v) imobilul nu face obiectul vreunui litigiu;
(vi) imobilul este deţinut sau nu pe cote-părţi; în cazul în care imobilul este deţinut pe
cote-părţi, toţi posesorii vor declara întinderea cotelor;
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e) înscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma în care este întocmit, atunci când
acesta există;
f) copia de pe actele de identitate şi stare civilă;
g) extrasul de carte funciară pentru informare, după caz.
(9) În toate cazurile în care s-a notat posesia în cartea funciară potrivit alin. (8), dreptul
de proprietate va putea fi intabulat ulterior, în condiţiile art. 13 alin. (7) lit. a) şi b)”.
Alte modificări relevante cu privire la Legii cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr. 7/1996
Art. II din O.U.G. nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 (modificat prin Legea nr. 185/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. II prevedea:
„Termenele prevăzute la art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, sunt
aplicabile inclusiv pentru lucrările de înregistrare sistematică aflate în derulare la
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. II se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Termenele procedurale prevăzute la art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, sunt aplicabile inclusiv
pentru lucrările de înregistrare sistematică aflate în derulare la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă”.
Art. III din O.U.G. nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 (modificat prin Legea nr. 185/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. III prevedea:
„Normele prevăzute la art. 9 alin. (34^5) şi (34^7) din Legea nr. 7/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate
prin prezenta ordonanţă de urgenţă, referitoare la cuantumul finanţării de către
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a lucrărilor de înregistrare
sistematică iniţiate de unităţile administrativ- teritoriale, sunt aplicabile contractelor de prestări servicii încheiate de unităţile administrativ-teritoriale după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. III se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Normele prevăzute la art. 9 alin. (34^5) şi (34^7) din Legea nr. 7/1996, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta

168

Actualitate legislativă

ordonanţă de urgenţă, referitoare la cuantumul finanţării de către Agenţia Naţională de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, respectiv la termenele procedurale privind încheierea contractelor la nivel de sectoare cadastrale, sunt aplicabile contractelor de finanţare, precum şi
contractelor de prestări servicii încheiate de unităţile administrativ-teritoriale după intrarea
în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă”.
Art. IV din O.U.G. nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 (modificat prin Legea nr. 185/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. III se introduce un nou articol, art. IV, cu
următorul cuprins:
„Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, în termen de maximum 90 de zile de
la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, să efectueze
modificările ce decurg din aplicarea sa, în bugetele administratorilor domeniului public al
statului care au solicitat finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică prevăzute la art. 2
alin. (6)-(12) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.
Alte prevederi relevante ale Legii nr. 185/2018
Potrivit art. II din Legea nr. 185/2018, Începând cu data intrării în vigoare a
acestei legi, directorii instituţiilor subordonate, şefii serviciilor cadastru, şefii serviciilor publicitate imobiliară şi şefii serviciilor/birourilor/ compartimentelor economic sunt angajaţi ai Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
denumită în continuare Agenţia Naţională, cu locul de muncă la oficiile teritoriale
în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea şi păstrarea tuturor drepturilor
dobândite.
Evaluarea personalului de conducere preluat de la oficiile teritoriale conform
prevederilor de mai sus se efectuează de către o comisie care îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament intern ce cuprinde obiectivele şi indicatorii de performanţă, modalitatea de evaluare, organizarea şi funcţionarea comisiei de
evaluare, care se aprobă prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.
În situaţia în care rezultatul evaluării anuale, efectuată de către comisia
anterior menţionată care este formată din personal de conducere de la nivelul
Agenţiei Naţionale, este nesatisfăcător, personalul cu funcţie de conducere astfel
evaluat va fi destituit din funcţie, în cazul care nu va opta pentru o funcţie de
execuţie vacantă la nivelul instituţiei în cadrul căreia îşi are locul de muncă,
compatibilă cu pregătirea sa profesională, în condiţiile legii.
În situaţia în care rezultatul evaluării anuale de către comisia mai sus prevăzută din ultimul an este satisfăcător, personalul astfel evaluat va fi retrogradat pe o
perioadă de 60 de zile, prin decizie a directorului oficiului teritorial.
Conforma art. III din Legea nr. 185/2018, administratorii domeniului public
şi/sau privat al statului, respectiv instituţiile publice centrale, prevăzuţi la art. 2
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alin. (8) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare*), astfel cum a fost modificată şi completată prin această lege, vor solicita
finanţarea în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 185/2018.
*) Art. 2 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
„(8) Lucrările prevăzute la alin. (6) şi (7) sunt incluse în Programul naţional de
cadastru şi carte funciară şi constituie pentru administratorii domeniului public
şi/sau privat al statului, instituţii publice centrale ce deţin în administrare astfel de
terenuri în temeiul legislaţiei speciale, indiferent de sistemul de finanţare, acţiuni
urgente, pentru a căror îndeplinire este necesar a se solicita, de către aceştia,
Agenţiei Naţionale, finanţare”.
În termen de 30 de zile de la expirarea termenului anterior, Agenţia Naţională
comunică administratorilor domeniului public şi/sau privat care solicită finanţarea, posibilitatea alocării sumelor necesare finanţării acestor acţiuni, ce vor face
obiectul contractelor de finanţare multianuale, pe baza unei proceduri aprobată
prin ordin comun al directorului general al Agenţiei Naţionale şi al ministrului de
resort, care stabileşte modalitatea de alocare şi de decontare a sumelor pe hectar,
precum şi toate celelalte drepturi şi obligaţii ce revin părţilor.

Revista Universul Juridic  nr. 7, iulie 2018, pp. 170-203 Actualitate legislativă
170

LEGEA NR. 304/2004 PRIVIND ORGANIZAREA JUDICIARĂ –
MODIFICĂRI (LEGEA NR. 207/2018)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea nr. 304/2004
privind organizarea
judiciară
(rep. M. Of. nr. 827 din
13 septembrie 2005; cu
modif. ult.)

Actul modificator
Legea nr. 207/2018
(M. Of. nr. 636 din 20
iulie 2018)

Sumar
– modifică: art. 1 alin. (1),
art. 2 alin. (1), art. 9, art.
17 alin. (2), art. 19 alin.
(2^1), art. 28 alin. (1) şi
alin. (3), art. 29 alin. (1)
lit. b)-c), art. 29 alin.
(2)-(3), art. 30^1 alin. (2),
art. 31 alin. (1) lit. b), art.
31 alin. (3), art. 32, art. 35
alin. (2), art. 36 alin. (3),
art. 38 alin. (2), art. 41
alin. (1), art. 45 alin. (1),
art. 49 alin. (2^1), art. 50
alin. (4), art. 51 lit. e), art.
54 alin. (1)-(1^1), art. 54
alin. (2), art. 62 alin. (3),
art. 63 lit. k), art. 64 alin.
(2)-(3) şi alin. (5), art. 67
alin. (2), art. 69 alin. (1) şi
alin. (3), art. 79, art. 79^1
alin. (2)-(3) şi alin.
(9)-(11), art. 86 alin. (1),
art. 87 alin. (1)-(3), alin.
(6), alin. (8)-(9^1), art. 88,
art. 90 alin. (2), art. 94
alin. (1), art. 101, art. 106
alin. (2), art. 108 alin. (3),
art. 121 alin. (2), art. 129,
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art. 132 alin. (6), art. 133
alin. (2), art. 134 alin. (2),
art. 134^1 alin. (2), art.
135, art. 139 alin. (2), art.
140 alin. (2);
– introduce: art. 7 alin.
(3), art. 16 alin. (3), art. 21
alin. (2)-(3), art. 24 alin.
(2), art. 31 alin. (1) lit. h),
art. 49 alin. (2^2), art. 53
alin. (3), art. 63 lit. l), art.
66^1 alin. (3^1), art.
79^4, Secţiunea a 2^1-a
(art. 88^1-88^9), art. 103
alin. (1^1), art. 113^1, art.
120 alin. (6)-(7), art.
120^2-120^4;
– abrogă: art. 54 alin.
(1^2), art. 58 alin. (2)-(3).

În M. Of. nr. 636 din 20 iulie 2018, s-a publicat Legea nr. 207/2018 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (rep.
M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005; cu modif. ult.).
O modificare importantă adusă Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară vizează înfiinţarea şi funcţionarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor
din justiţie, aceasta având competenţa exclusivă de a efectua urmărirea penală
pentru infracţiunile săvârşite de judecători şi procurori, inclusiv judecătorii şi
procurorii militari şi cei care au calitatea de membri ai Consiliului Superior al
Magistraturii. Această secţie îşi păstrează competenţa de urmărire penală şi în
situaţia în care, alături de persoanele prevăzute la alin. (1), sunt cercetate şi alte
persoane, iar în cazul infracţiunilor săvârşite de judecătorii şi procurorii militari,
dispoziţiile art. 56 alin. (4) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură
penală nu sunt aplicabile. Conducerea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din
justiţie se va realiza de un procuror-şef secţie, ajutat de un procuror-şef adjunct,
numiţi în funcţie de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile
acestei legi, iar Procurorul general al PÎCCJ va soluţiona conflictele de competenţă
apărute între Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie şi celelalte
structuri sau unităţi din cadrul Ministerului Public.
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse Legii
nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, prin Legea nr. 207/2018.
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Art. 1 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(modificat prin Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 1, alin. (1) prevedea:
„(1) Puterea judecătorească se exercită de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi
de celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 1, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte
instanţe judecătoreşti stabilite de lege”.
Art. 2 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(modificat prin Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 2, alin. (1) prevedea:
„(1) Justiţia se înfăptuieşte în numele legii, este unica, imparţială şi egală
pentru toţi”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 2, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Justiţia se înfăptuieşte de către judecători în numele legii, este unică, imparţială şi
egală pentru toţi”.
Art. 7 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (introdus
prin Legea nr. 207/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 7, după alin. (2) se introduce un nou alineat,
alin. (3), cu următorul conţinut:
„(3) Configuraţia sălii de judecată trebuie să reflecte principiul egalităţii de arme în
ceea ce priveşte aşezarea judecătorului, procurorilor şi avocaţilor”.
Art. 9 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (modificat prin
Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 9 prevedea:
„Plenul Consiliului Superior al Magistraturii funcţionează ca instanţă de
judecată pentru soluţionarea contestaţiilor formulate de judecători şi procurori
împotriva hotărârilor pronunţate de secţiile Consiliului Superior al Magistraturii,
cu excepţia celor date în materie disciplinară”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 9 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Hotărârile Secţiei pentru judecători, respectiv ale Secţiei pentru procurori ale
Consiliului Superior al Magistraturii, în orice alte situaţii decât cele prevăzute la art. 134
alin. (3) din Constituţia României, republicată, în care Consiliul Superior al Magistraturii
îndeplineşte rolul de instanţă de judecată în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor şi procurorilor, pot fi atacate la secţia de contencios administrativ a curţii de apel
competente, conform dreptului comun”.
Art. 16 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(introdus prin Legea nr. 207/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 16, după alin. (2) se introduce un nou alineat,
alin. (3), cu următorul conţinut:
„(3) Hotărârile judecătoreşti trebuie redactate în termen de cel mult 30 de zile de la
data pronunţării. În cazuri temeinic motivate, termenul poate fi prelungit cu câte 30 de
zile, de cel mult două ori”.
Art. 17 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(modificat prin Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 17, alin. (2) prevedea:
„(2) Completul de divergenţă se constituie prin includerea în completul de
judecată a preşedintelui sau a vicepreşedintelui instanţei, a preşedintelui de secţie
ori a judecătorului din planificarea de permanenţă”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 17, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Completul de divergenţă se constituie prin includerea, în completul de judecată, a
judecătorului din planificarea de permanenţă”.
Art. 19 alin. (2^1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(modificat prin Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 19, alin. (2^1) prevedea:
„(2^1) În cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie funcţionează Completul
pentru soluţionarea recursului în interesul legii, Completul pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept, precum şi 4 complete de 5 judecători”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 19, alin. (2^1) se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(2^1) În cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie funcţionează Completul pentru
soluţionarea recursului în interesul legii, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de
drept, precum şi completurile de 5 judecători”.

174

Actualitate legislativă

Art. 21 alin. (2)-(3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(introdus prin Legea nr. 207/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 21, după alin. (1) se introduc două noi
alineate, alin. (2)-(3), cu următorul conţinut:
„(2) Hotărârea de respingere a cererii de înaintare a excepţiei de neconstituţionalitate,
pronunţată de ultima instanţă, este supusă căii de atac a recursului.
(3) Secţia I civilă, Secţia a II-a civilă şi Secţia de contencios administrativ şi fiscal ale
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie judecă printr-un complet diferit al acestora recursul
formulat împotriva hotărârilor pronunţate de aceste secţii, prin care a fost respinsă cererea
de sesizare a Curţii Constituţionale”.
Art. 24 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(introdus prin Legea nr. 207/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 24, după alin. (1) se introduce un nou alineat,
alin. (2), cu următorul conţinut:
„(2) Completurile de 5 judecători soluţionează şi recursurile împotriva hotărârilor de
respingere a cererilor de sesizare a Curţii Constituţionale, pronunţate de un alt complet de
5 judecători”.
Art. 28 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (modificat prin Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 28, alin. (1) şi alin. (3) prevedeau:
„(1) Conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se exercita de preşedinte,
vicepreşedinte şi colegiul de conducere.
(…)
(3) Preşedintele, vicepreşedintele şi 9 judecători, aleşi pe o perioada de 3 ani în
adunarea generală a judecătorilor, cu reprezentarea fiecărei secţii, constituie
Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Când se dezbat probleme economico-financiare şi administrative, la şedinţele colegiului de conducere
participa managerul economic al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care are vot
consultativ. La şedinţele colegiilor de conducere pot participa şi preşedinţii de
secţii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 28, alin. (1) şi alin. (3) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
„(1) Conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se exercită de preşedinte, 2
vicepreşedinţi şi colegiul de conducere.
(…)
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(3) Preşedintele, vicepreşedinţii şi câte 2 judecători de la fiecare secţie, aleşi pe o
perioadă de 3 ani în adunarea generală a judecătorilor, constituie Colegiul de conducere al
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Când se dezbat probleme economico-financiare şi
administrative, la şedinţele colegiului de conducere participă managerul economic al Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie, care are vot consultativ. La şedinţele colegiilor de conducere pot
participa şi preşedinţii de secţii”.
Art. 29 alin. (1) lit. b)-c) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(modificat prin Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 29, alin. (1) lit. b)-c) prevedeau:
„(1) Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie are următoarele
atribuţii:
(…)
b) propune Consiliului Superior al Magistraturii judecătorii care vor face parte
din comisiile de concurs pentru promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie;
c) propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea, promovarea, transferul, suspendarea şi încetarea din funcţie a magistraţilor-asistenţi;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 29, alin. (1) lit. b)-c) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
„(1) Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie are următoarele
atribuţii:
(…)
b) propune Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii judecătorii care vor face parte din comisiile de concurs pentru promovarea în funcţia de judecător
la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
c) propune Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii numirea,
promovarea, transferul, suspendarea şi încetarea din funcţie a magistraţilor-asistenţi;”.
Art. 29 alin. (2)-(3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(modificat prin Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 29, alin. (2)-(3) prevedeau:
„(2) Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este prezidat de
către preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte.
(3) Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se întruneşte
trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie sau la solicitarea a cel puţin 3 dintre membrii săi”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 29, alin. (2)-(3) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
„(2) Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este prezidat de către
preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un vicepreşedinte.
(3) Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se întruneşte trimestrial
sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie, a unuia dintre vicepreşedinţi sau la solicitarea a cel puţin 3 dintre membrii săi”.
Art. 30^1 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(modificat prin Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 30^1, alin. (2) prevedea:
„(2) Verificarea prevăzută la alin. (1) se face în condiţiile prevăzute prin
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 30^1, alin. (2) se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(2) Verificarea prevăzută la alin. (1) se face în condiţiile prevăzute prin Regulamentul
privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
Raportul întocmit cu ocazia verificărilor va fi făcut public, prin afişare pe site-ul oficial al
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie”.
Art. 31 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(modificat prin Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 31 alin. (1), lit. b) prevedea:
„(1) În materie penală, completele de judecată se compun după cum urmează:
(…)
b) pentru contestaţiile împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii de
drepturi şi libertăţi şi judecătorii de cameră preliminară de la curţile de apel şi
Curtea Militară de Apel, completul de judecată este format dintr-un judecător;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 31 alin. (1), lit. b) se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(1) În materie penală, completele de judecată se compun după cum urmează:
(…)
b) pentru contestaţiile împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii de drepturi şi
libertăţi şi judecătorii de cameră preliminară de la curţile de apel şi Curtea Militară de
Apel, completul de judecată este format din 2 judecători;”.
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Art. 31 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(introdus prin Legea nr. 207/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 31 alin. (1), după lit. g) se introduce o nouă
literă, lit. h), cu următorul conţinut:
„(1) În materie penală, completele de judecată se compun după cum urmează:
h) pentru recursurile împotriva încheierilor prin care curţile de apel şi Curtea Militară
de Apel resping cererile de sesizare a Curţii Constituţionale, completul de judecată este
format din 3 judecători;”.
Art. 31 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(modificat prin Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 31 alin. (3) prevedea:
„(3) Dacă numărul de judecători necesar formării completului de judecată nu
se poate asigura, acesta se constituie cu judecători de la celelalte secţii, desemnaţi
de către preşedintele sau vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prin
tragere la sorţi”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 31 alin. (3) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(3) Dacă numărul de judecători necesar formării completului de judecată nu se poate
asigura, acesta se constituie cu judecători de la celelalte secţii, numiţi, prin tragere la sorţi,
de către preşedintele sau unul dintre cei 2 vicepreşedinţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie”.
Art. 32 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (modificat prin
Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 32 prevedea:
„(1) La începutul fiecărui an, în materie penală se stabilesc complete de 5
judecători formate numai din judecători din cadrul Secţiei penale a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie.
(2) În alte materii decât cea penală se stabilesc la începutul fiecărui an două
complete de 5 judecători.
(3) În compunerea completelor prevăzute la alin. (2) intră, de regulă, judecători
specializaţi, în funcţie de natura cauzei.
(4) Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie aprobă numărul
şi compunerea completelor de 5 judecători, la propunerea preşedintelui Secţiei
penale. Judecătorii care fac parte din aceste complete sunt desemnaţi, prin
tragere la sorţi, în şedinţă publică, de preşedintele sau, în lipsa acestuia, de
vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Schimbarea membrilor
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completelor se face în mod excepţional, pe baza criteriilor obiective stabilite de
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie.
(5) Completul de 5 judecători este prezidat de preşedintele sau
vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, atunci când acesta face parte din
complet, potrivit alin. (4), de preşedintele Secţiei penale sau de decanul de vârstă,
după caz.
(6) Cauzele care intră în competenţa completelor prevăzute la alin. (1) şi (2) vor
fi repartizate aleatoriu în sistem informatizat”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 32 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(1) La începutul fiecărui an, la propunerea preşedintelui sau a vicepreşedinţilor
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Colegiul de conducere aprobă numărul şi compunerea
completurilor de 5 judecători.
(2) În materie penală, completurile de 5 judecători sunt formate din judecători din
cadrul Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
(3) În alte materii decât cea penală, completurile de 5 judecători sunt formate din
judecători specializaţi, în funcţie de natura cauzelor.
(4) Judecătorii care fac parte din aceste completuri sunt desemnaţi, prin tragere la
sorţi, în şedinţă publică, de preşedintele sau, în lipsa acestuia, de unul dintre cei 2
vicepreşedinţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Schimbarea membrilor completurilor se
face în mod excepţional, pe baza criteriilor obiective stabilite de Regulamentul privind
organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
(5) Completul de 5 judecători este prezidat de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie, de unul dintre cei 2 vicepreşedinţi sau de preşedinţii de secţie atunci când aceştia
fac parte din complet, desemnaţi potrivit alin. (4).
(6) În cazul în care niciunul dintre aceştia nu a fost desemnat să facă parte din
completurile de 5 judecători, completul este prezidat, prin rotaţie, de fiecare judecător, în
ordinea vechimii în magistratură a acestora.
(7) Cauzele care intră în competenţa completurilor de 5 judecători sunt repartizate
aleatoriu în sistem informatizat”.
Art. 35 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(modificat prin Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 35, alin. (2) prevedea:
„(2) În cadrul curţilor de apel funcţionează secţii sau, după caz, complete
specializate pentru cauze civile, indiferent de obiectul lor sau de calitatea părţilor,
cauze penale, cauze cu minori şi de familie, cauze de contencios administrativ şi
fiscal, cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, societăţi, registrul
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comerţului, insolvenţă, concurenţă neloială sau pentru alte materii, precum şi, în
raport cu natura şi numărul cauzelor, complete specializate pentru cauze maritime
şi fluviale”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 35, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) În cadrul curţilor de apel funcţionează, în raport cu complexitatea şi numărul
cauzelor, secţii sau, după caz, completuri specializate pentru cauze civile, cauze cu profesionişti, cauze penale, cauze cu minori şi de familie, cauze de contencios administrativ şi
fiscal, cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, insolvenţă, concurenţă neloială
sau pentru alte materii, precum şi completuri specializate pentru cauze maritime şi
fluviale”.
Art. 36 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(modificat prin Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 36, alin. (3) prevedea:
„(3) În cadrul tribunalelor funcţionează secţii sau, după caz, complete specializate pentru cauze civile, indiferent de obiectul lor sau de calitatea părţilor, cauze
penale, cauze cu minori şi de familie, cauze de contencios administrativ şi fiscal,
cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, societăţi, registrul comerţului,
insolvenţă, concurenţă neloială sau pentru alte materii, precum şi, în raport cu
natura şi numărul cauzelor, complete specializate pentru cauze maritime şi
fluviale”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 36, alin. (3) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(3) În cadrul tribunalelor funcţionează, în raport cu complexitatea şi numărul cauzelor, secţii sau, după caz, completuri specializate pentru cauze civile, cauze cu profesionişti, cauze penale, cauze cu minori şi de familie, cauze de contencios administrativ şi
fiscal, cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, insolvenţă, concurenţă neloială
sau pentru alte materii, precum şi completuri specializate pentru cauze maritime şi
fluviale”.
Art. 38 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(modificat prin Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 38, alin. (2) prevedea:
„(2) Localităţile care fac parte din circumscripţiile judecătoriilor din fiecare
judeţ se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului justiţiei, cu
avizul Consiliului Superior al Magistraturii”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 38, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Localităţile care fac parte din circumscripţiile judecătoriilor din fiecare judeţ se
stabilesc, cu avizul conform al ministrului justiţiei, prin hotărâre a Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.
Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(modificat prin Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 41, alin. (1) prevedea:
„(1) Secţiile curţilor de apel şi ale instanţelor din circumscripţia acestora se
înfiinţează, la propunerea colegiului de conducere al fiecărei instanţe, prin hotărâre
a Consiliului Superior al Magistraturii. Completele specializate ale secţiilor curţilor
de apel şi ale instanţelor din circumscripţia acestora se înfiinţează de preşedintele
instanţei, la propunerea colegiului de conducere al fiecărei instanţe”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 41, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Secţiile curţilor de apel şi ale instanţelor din circumscripţia acestora se înfiinţează,
la propunerea colegiului de conducere al fiecărei instanţe, prin hotărâre a Secţiei pentru
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. Completurile specializate ale secţiilor
curţilor de apel şi ale instanţelor din circumscripţia acestora se înfiinţează de preşedintele
instanţei, la propunerea colegiului de conducere al fiecărei instanţe”.
Art. 45 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(modificat prin Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 41, alin. (1) prevedea:
„(1) În funcţie de volumul de activitate şi de complexitatea cauzelor, la curţile
de apel, tribunale şi tribunale specializate, preşedintele poate fi ajutat de 1-2
vicepreşedinţi, iar la judecătorii, preşedintele poate fi ajutat de un vicepreşedinte”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 45, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) În funcţie de volumul de activitate şi de complexitatea cauzelor, la curţile de apel,
tribunale, tribunale specializate, judecătoriile care îşi au sediul în reşedinţele de judeţ,
precum şi la judecătoriile din municipiul Bucureşti, preşedintele poate fi ajutat de 1 – 2
vicepreşedinţi, iar la celelalte judecătorii, preşedintele poate fi ajutat de un vicepreşedinte”.
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Art. 49 alin. (2^1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(modificat prin Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 49, alin. (2^1) prevedea:
„(2^1) În cazul în care la judecătorii şi tribunale specializate numărul judecătorilor este mai mic de 3, atribuţiile colegiului de conducere se exercita de
preşedinte”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 49, alin. (2^1) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„(2^1) În cazul în care, la judecătorii şi tribunale specializate, numărul judecătorilor
este de 5 sau mai mic, atribuţiile colegiului de conducere se exercită de preşedinte”.
Art. 49 alin. (2^2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(introdus prin Legea nr. 207/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 49, după alin. (2^1), se introduce un nou
alineat, alin. (2^2), cu următorul conţinut:
„(2^2) Dispoziţiile alin. (2^1) se aplică în mod corespunzător şi în situaţiile în care,
din motive obiective, colegiul de conducere nu se poate constitui”.
Art. 50 alin. (4) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(modificat prin Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 50, alin. (4) prevedea:
„(4) Adunările generale ale judecătorilor se pot convoca şi de către Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii sau colegiul de conducere al instanţei”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 50, alin. (4) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(4) Adunările generale ale judecătorilor se pot convoca şi de către Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii, de către Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii sau de către colegiul de conducere al instanţei”.
Art. 51 lit. e) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (modificat
prin Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 51, lit. e) prevedea:
„Adunările generale ale judecătorilor, prevăzute la art. 50 alin. (1), au următoarele atribuţii:
(…)
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e) formulează puncte de vedere la solicitarea Consiliului Superior al
Magistraturii;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 51, lit. e) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„Adunările generale ale judecătorilor, prevăzute la art. 50 alin. (1), au următoarele
atribuţii:
(…)
e) formulează puncte de vedere la solicitarea Plenului sau, după caz, a secţiilor
Consiliului Superior al Magistraturii;”.
Art. 53 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(introdus prin Legea nr. 207/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 53, după alin. (2), se introduce un nou alineat,
alin. (3), cu următorul conţinut:
„(3) Sistemul de repartizare aleatorie a cauzelor pe completuri de judecată se auditează
extern, la fiecare 2 ani, sub conducerea Ministerului Justiţiei şi cu implicarea societăţii
civile şi a organizaţiilor profesionale ale magistraţilor. Concluziile auditului sunt publice”.
Art. 54 alin. (1)-(1^1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(modificat prin Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 54, alin. (1)-(1^1) prevedea:
„(1) Cauzele date, potrivit legii, în competenta de prima instanţă a judecătoriei,
tribunalului şi curţii de apel se judeca în complet format dintr-un judecător, cu
excepţia cauzelor privind conflictele de muncă şi de asigurări sociale.
(1^1) Contestaţiile împotriva hotărârilor pronunţate în materie penală de
judecătorii de drepturi şi libertăţi şi judecătorii de cameră preliminară de la
judecătorii şi tribunale se soluţionează în complet format dintr-un judecător”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 54, alin. (1)-(1^1) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„(1) Cauzele date, potrivit legii, în competenţa de primă instanţă a judecătoriei,
tribunalului şi curţii de apel se judecă în complet format dintr-un judecător, cu excepţia
cauzelor privind conflictele de muncă şi de asigurări sociale. În condiţiile prevăzute la
art. 23 alin. (1^1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, judecătorii stagiari pot asista, în
condiţiile legii, la şedinţele de judecată ale completurilor formate din judecători definitivi.
(1^1) Contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate în materie penală de
către judecătorii şi tribunale în cursul judecăţii în primă instanţă, de către judecătorii de
drepturi şi libertăţi şi judecătorii de cameră preliminară de la aceste instanţe se soluţionează
în complet format din 2 judecători”.
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Art. 54 alin. (1^2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(abrogat prin Legea nr. 207/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 54, alin. (1^2) se abrogă.
Art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(modificat prin Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 54, alin. (2) prevedea:
„(2) Apelurile se judecă în complet format din 2 judecători, iar recursurile, în
complet format din 3 judecători, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 54, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Apelurile şi recursurile se judecă în complet format din 3 judecători, cu excepţia
cazurilor în care legea prevede altfel”.
Art. 58 alin. (2)-(3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(abrogat prin Legea nr. 207/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 58, alin. (2)-(3) se abrogă.
Art. 62 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(modificat prin Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 62, alin. (3) prevedea:
„(3) Procurorii îşi exercita funcţiile în conformitate cu legea, respecta şi
protejează demnitatea umană şi apără drepturile persoanei”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 62, alin. (3) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(3) Procurorii trebuie să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, prezumţia de
nevinovăţie, dreptul la un proces echitabil, principiul egalităţii de arme, independenţa
instanţelor şi forţa executorie a hotărârilor judecătoreşti definitive. În comunicarea publică,
parchetele trebuie să respecte prezumţia de nevinovăţie, caracterul nepublic al urmăririi
penale şi dreptul nediscriminatoriu la informare”.
Art. 63 lit. k) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (modificat
prin Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 63, lit. k) prevedea:
„Ministerul Public exercita, prin procurori, următoarele atribuţii:
(…)
k) exercita orice alte atribuţii prevăzute de lege”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 63, lit. k) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„Ministerul Public exercita, prin procurori, următoarele atribuţii:
(…)
k) exercită atribuţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004,
cu modificările şi completările ulterioare;”.
Art. 63 lit. l) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (introdus
prin Legea nr. 207/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 63, după lit. k), se introduce o nouă literă,
lit. l), cu următorul conţinut:
„Ministerul Public exercita, prin procurori, următoarele atribuţii:
(…)
l) exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege”.
Art. 64 alin. (2)-(3) şi alin. (5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (modificat prin Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 64, alin. (2)-(3) şi alin. (5) prevedeau:
„(2) În soluţiile dispuse, procurorul este independent, în condiţiile prevăzute
de lege. Procurorul poate contesta la Consiliul Superior al Magistraturii, în cadrul
procedurii de verificare a conduitei judecătorilor şi procurorilor, intervenţia
procurorului ierarhic superior, în orice forma, în efectuarea urmăririi penale sau în
adoptarea soluţiei.
(3) Soluţiile adoptate de procuror pot fi infirmate motivat de către procurorul
ierarhic superior, când sunt apreciate ca fiind nelegale.
(…)
(5) Procurorul poate contesta la Consiliul Superior al Magistraturii, în cadrul
procedurii de verificare a conduitei judecătorilor şi procurorilor, măsura dispusă,
potrivit alin. (4), de procurorul ierarhic superior”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 64, alin. (2)-(3) şi alin. (5) se modifică şi vor
avea următorul conţinut:
„(2) În soluţiile dispuse, procurorul este independent, în condiţiile prevăzute de lege.
Procurorul poate contesta la Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al
Magistraturii, în cadrul procedurii de verificare a conduitei judecătorilor şi procurorilor,
intervenţia procurorului ierarhic superior, în orice formă, în efectuarea urmăririi penale
sau în adoptarea soluţiei.
(3) Soluţiile adoptate de procuror pot fi infirmate motivat de către procurorul ierarhic
superior, când sunt apreciate ca fiind nelegale sau netemeinice.
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(….)
(5) Procurorul poate contesta la Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al
Magistraturii, în cadrul procedurii de verificare a conduitei procurorilor, măsura dispusă,
potrivit alin. (4), de procurorul ierarhic superior”.
Art. 66^1 alin. (3^1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(introdus prin Legea nr. 207/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 66^1, după alin. (3), se introduce un nou
alineat, alin. (3^1), cu următorul conţinut:
„(3^1) Nu pot ocupa funcţia de ofiţer sau agent de poliţie judiciară, lucrători,
informatori sau colaboratori, chiar acoperiţi, ai serviciilor de informaţii. Anterior numirii în
funcţie, aceştia vor da o declaraţie olografă pe propria răspundere că nu fac şi nu au făcut
parte din serviciile de informaţii, că nu sunt şi nu au fost colaboratori sau informatori ai
acestora”.
Art. 67 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(modificat prin Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 67, alin. (2) prevedea:
„(2) Procurorul este liber să prezinte în instanţă concluziile pe care le considera
întemeiate, potrivit legii, ţinând seama de probele administrate în cauza.
Procurorul poate contesta la Consiliul Superior al Magistraturii intervenţia
procurorului ierarhic superior, pentru influenţarea în orice forma a concluziilor”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 67, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Procurorul este liber să prezinte în instanţă concluziile pe care le consideră
întemeiate, potrivit legii, ţinând seama de probele administrate în cauză. Procurorul poate
contesta la Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii intervenţia
procurorului ierarhic superior, pentru influenţarea în orice formă a concluziilor”.
Art. 69 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (modificat prin Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 69, alin. (1) şi alin. (3) prevedeau:
„(1) Ministrul justiţiei, când consideră necesar, din proprie iniţiativă sau la
cererea Consiliului Superior al Magistraturii, exercită controlul asupra procurorilor, prin procurori anume desemnaţi de procurorul general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, de procurorul-şef al Direcţiei
Naţionale Anticorupţie, de procurorul- şef al Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism ori de ministrul justiţiei.
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(…)
(3) Ministrul justiţiei poate să ceara procurorului general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, procurorului-şef al Direcţiei
Naţionale Anticorupţie informări asupra activităţii parchetelor şi să dea îndrumări
scrise cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea şi combaterea
eficienta a criminalităţii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 69, alin. (1) şi alin (3) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
„(1) Ministrul justiţiei, când consideră necesar, din proprie iniţiativă sau la cererea
Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, exercită controlul asupra
procurorilor, prin procurori anume desemnaţi de procurorul general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, de procurorul-şef al Direcţiei
Naţionale Anticorupţie, de procurorul-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism ori de ministrul justiţiei.
(…)
(3) Ministrul justiţiei poate să ceară procurorului general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, procurorului-şef al Direcţiei Naţionale
Anticorupţie, procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism, informări asupra activităţii parchetelor şi să dea îndrumări scrise
cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea şi combaterea eficientă a
criminalităţii”.
Art. 79 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (modificat prin
Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 79 prevedea:
„Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie elaborează anual un
raport privind activitatea desfăşurată, pe care îl prezintă Consiliului Superior al
Magistraturii şi ministrului justiţiei, nu mai târziu de luna februarie a anului
următor. Ministrul justiţiei va prezenta Parlamentului concluziile asupra raportului de activitate a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 79 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie elaborează anual un raport
privind activitatea desfăşurată, pe care îl prezintă Secţiei pentru procurori a Consiliului
Superior al Magistraturii şi ministrului justiţiei, nu mai târziu de luna februarie a anului
următor. Ministrul justiţiei va prezenta Parlamentului concluziile asupra raportului de
activitate a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie”.
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Art. 79^1 alin. (2)-(3) şi alin. (9)-(11) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară(modificat prin Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 79^1, alin. (1)-(3) şi alin. (9)-(11) prevedeau:
„(2) Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi
Terorism se încadrează cu procurori numiţi prin ordin al procurorului-şef al acestei
direcţii, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în limita posturilor prevăzute în statul de funcţii, aprobat potrivit legii.
(3) Pentru a fi numiţi în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism procurorii trebuie să aibă o bună pregătire
profesională, o conduită morală ireproşabilă, o vechime de cel puţin 6 ani în
funcţia de procuror sau judecător şi să fi fost declaraţi admişi în urma interviului
organizat de comisia constituită în acest scop.
(…)
(9) Procurorii numiţi în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism pot fi revocaţi prin ordin al procurorului-şef
al acestei direcţii, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor specifice funcţiei sau în cazul aplicării unei
sancţiuni disciplinare.
(10) La data încetării activităţii în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism procurorul revine la parchetul de
unde provine sau la alt parchet unde are dreptul să funcţioneze potrivit legii.
(11) De la data revenirii la parchetul de unde provin sau la alt parchet unde au
dreptul să funcţioneze potrivit legii, procurorii care au activat în cadrul Direcţiei de
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism îşi redobândesc gradul profesional de execuţie şi salarizarea corespunzătoare acestuia avute
anterior sau pe cele dobândite ca urmare a promovării, în condiţiile legii, în timpul
desfăşurării activităţii în cadrul acestei direcţii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 79^1, alin. (1)-(3) şi alin. (9)-(11) se modifică
şi vor avea următorul conţinut:
„(2) Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
se încadrează cu procurori numiţi prin ordin al procurorului-şef al acestei direcţii, cu
avizul Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în limita posturilor
prevăzute în statul de funcţii, aprobat potrivit legii.
(3) Pentru a fi numiţi în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism, procurorii trebuie să nu fi fost sancţionaţi disciplinar, să aibă o bună
pregătire profesională, o conduită morală ireproşabilă, o vechime de cel puţin 8 ani în funcţia
de procuror sau judecător şi să fi fost declaraţi admişi în urma interviului organizat de
comisia constituită în acest scop.
(….)

188

Actualitate legislativă

(9) Procurorii numiţi în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism pot fi revocaţi prin ordin al procurorului-şef al
acestei direcţii, cu avizul Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii,
în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor specifice funcţiei sau în cazul aplicării
unei sancţiuni disciplinare.
(10) La data încetării activităţii în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism, procurorul revine la parchetul de unde provine.
(11) De la data revenirii la parchetul de unde provin, procurorii care au activat în
cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism îşi
redobândesc gradul profesional de execuţie şi salarizarea corespunzătoare acestuia avute
anterior sau pe cele dobândite ca urmare a promovării, în condiţiile legii, în timpul desfăşurării activităţii în cadrul acestei direcţii”.
Art. 79^4 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (introdus prin
Legea nr. 207/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 79^3, se introduce un nou articol, art. 79^4,
cu următorul conţinut:
„Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
elaborează anual un raport privind activitatea desfăşurată, pe care îl prezintă secţiei pentru
procurori a Consiliului Superior al Magistraturii şi ministrului justiţiei, nu mai târziu de
luna februarie a anului următor. Ministrul justiţiei va prezenta Parlamentului concluziile
asupra raportului de activitate al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism”.
Art. 86 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(modificat prin Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 86, alin. (1) prevedea:
„(1) În cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie se pot înfiinţa servicii teritoriale,
servicii, birouri şi alte compartimente de activitate, prin ordin al procurorului-şef al
acestui parchet”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 86, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) În cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie se pot înfiinţa servicii teritoriale,
servicii, birouri şi alte compartimente de activitate, prin ordin al procurorului-şef al acestei
direcţii, cu avizul conform al Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al
Magistraturii”.
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Art. 87 alin. (1)-(3), alin. (6) şi alin. (8)-(9^1) din Legea nr. 304/2004 privind
organizarea judiciară (modificat prin Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 87, alin. (1)-(3), alin. (6) şi alin. (8)-(9^1)
prevedeau:
„(1) Direcţia Naţională Anticorupţie se încadrează cu procurori numiţi prin
ordin al procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, cu avizul Consiliului
Superior al Magistraturii, în limita posturilor prevăzute în statul de funcţii, aprobat
potrivit legii.
(2) Pentru a fi numiţi în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, procurorii
trebuie să aibă o bună pregătire profesională, o conduita morala ireproşabilă, o
vechime de cel puţin 6 ani în funcţia de procuror sau judecător şi să fi fost declaraţi
admişi în urma unui interviu organizat de comisia constituită în acest scop.
(3) La interviu poate participa orice procuror care îndeplineşte condiţiile
prevăzute la alin. (2).
(…)
(6) Comisia prevăzută la alin. (2) este numita prin ordin al procurorului-şef al
Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi este formată din 3 procurori de la Direcţia
Naţională Anticorupţie. Din comisie pot face parte şi specialişti în psihologie,
resurse umane şi alte domenii.
(…)
(8) Procurorii numiţi în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie pot fi revocaţi
prin ordin al procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, cu avizul
Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul exercitării necorespunzătoare a
atribuţiilor specifice funcţiei sau în cazul aplicării unei sancţiuni disciplinare.
(9) La data încetării activităţii în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie,
procurorul revine la parchetul de unde provine sau la alt parchet unde are dreptul
să funcţioneze potrivit legii.
(9^1) De la data revenirii la parchetul de unde provin sau la alt parchet unde
au dreptul să funcţioneze, potrivit legii, procurorii care au activat în cadrul
Direcţiei Naţionale Anticorupţie îşi redobândesc gradul profesional de execuţie şi
salarizarea corespunzătoare acestuia avute anterior sau pe cele dobândite ca
urmare a promovării, în condiţiile legii, în timpul desfăşurării activităţii în cadrul
direcţiei”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 87, alin. (1)-(3), alin. (6) şi alin. (8)-(9^1)se
modifică şi vor avea următorul conţinut:
„(1) Direcţia Naţională Anticorupţie se încadrează cu procurori numiţi prin ordin al
procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, la propunerea Secţiei pentru procurori
a Consiliului Superior al Magistraturii, în urma concursului organizat în acest sens, în
limita posturilor prevăzute în statul de funcţii, aprobat potrivit legii.
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(2) Pentru a fi numiţi în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, procurorii trebuie să
nu fi fost sancţionaţi disciplinar, să aibă o bună pregătire profesională, o conduită morală
ireproşabilă, cel puţin 8 ani vechime în funcţia de procuror sau judecător şi să fi fost
declaraţi admişi în urma unui concurs susţinut în faţa Secţiei de procurori a Consiliului
Superior al Magistraturii.
(3) Concursul prevăzut la alin. (2) constă în:
a) un interviu transmis în direct, susţinut în faţa Secţiei de procurori a Consiliului
Superior al Magistraturii;
b) o probă având ca obiect evaluarea a minimum 5 rechizitorii alese aleatoriu, precum
şi a altor acte întocmite de candidaţi şi considerate relevante de aceştia, din ultimii 5 ani de
activitate.
(….)
(6) Evaluarea prevăzută la alin. (3) lit. b) se efectuează de o comisie desemnată de secţia
pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, formată din 2 procurori de la
Direcţia Naţională Anticorupţie propuşi de procurorul-şef al direcţiei, 2 procurori de la
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie propuşi de procurorul general şi un
formator propus de Institutul Naţional al Magistraturii.
(….)
(8) Procurorii numiţi în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie pot fi revocaţi prin
ordin al procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, cu avizul conform al secţiei de
procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul exercitării necorespunzătoare a
atribuţiilor specifice funcţiei sau în cazul aplicării unei sancţiuni disciplinare.
(9) La data încetării activităţii în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, procurorul
revine la parchetul de unde provine.
(9^1) De la data revenirii la parchetul de unde provin, procurorii care au activat în
cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie îşi redobândesc gradul profesional de execuţie şi
salarizarea corespunzătoare acestuia avute anterior sau pe cele dobândite ca urmare a
promovării, în condiţiile legii, în timpul desfăşurării activităţii în cadrul direcţiei”.
Art. 88 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (modificat prin
Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 88 prevedea:
„Direcţia Naţională Anticorupţie elaborează anual un raport privind activitatea desfăşurată, pe care îl prezintă Consiliului Superior al Magistraturii şi ministrului justiţiei, nu mai târziu de luna februarie a anului următor. Ministrul justiţiei
va prezenta Parlamentului concluziile asupra raportului de activitate al Direcţiei
Naţionale Anticorupţie”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 88 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Direcţia Naţională Anticorupţie elaborează anual un raport privind activitatea
desfăşurată, pe care îl prezintă Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al
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Magistraturii şi ministrului justiţiei, nu mai târziu de luna februarie a anului următor.
Ministrul justiţiei va prezenta Parlamentului concluziile asupra raportului de activitate al
Direcţiei Naţionale Anticorupţie”.
Secţiunea a 2^1-a (art. 88^1-88^9) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea
judiciară (introdus prin Legea nr. 207/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 88, se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 2^1-a (art. 88^1-88^9), cu următorul conţinut:
„Secţiunea a 2^1-a
Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie
Art. 88^1
(1) În cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se înfiinţează şi
funcţionează Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie care are competenţa
exclusivă de a efectua urmărirea penală pentru infracţiunile săvârşite de judecători şi
procurori, inclusiv judecătorii şi procurorii militari şi cei care au calitatea de membri ai
Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie îşi păstrează competenţa de
urmărire penală şi în situaţia în care, alături de persoanele prevăzute la alin. (1), sunt
cercetate şi alte persoane.
(3) În cazul infracţiunilor săvârşite de judecătorii şi procurorii militari, dispoziţiile art.
56 alin. (4) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi
completările ulterioare, nu sunt aplicabile.
(4) Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie este condusă de un
procuror-şef secţie, ajutat de un procuror-şef adjunct, numiţi în funcţie de Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile prezentei legi.
(5) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
soluţionează conflictele de competenţă apărute între Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie şi celelalte structuri sau unităţi din cadrul Ministerului Public.
Art. 88^2
(1) Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie îşi desfăşoară activitatea
potrivit principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului ierarhic.
(2) Este interzisă delegarea sau detaşarea de procurori în cadrul Secţiei pentru
investigarea infracţiunilor din justiţie.
(3) Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie funcţionează cu un număr
maxim de 15 procurori.
(4) Numărul de posturi al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie poate fi
modificat, în funcţie de volumul de activitate, prin ordin al procurorului general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la solicitarea procurorului-şef
secţie, cu avizul conform al Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
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Art. 88^3
(1) Procurorul-şef al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie este numit
în funcţie de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în urma unui concurs care
constă în prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de
conducere respective, urmărindu-se competenţele manageriale, gestiunea eficientă a resurselor, capacitatea de a-şi asuma decizii şi responsabilităţi, competenţele de comunicare şi
rezistenţa la stres, precum şi integritatea candidatului, evaluarea activităţii sale ca procuror
şi modul în care acesta se raportează la valori specifice profesiei, precum independenţa
justiţiei ori respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale.
(2) Componenţa comisiei de concurs este următoarea:
a) 3 membri judecători, care fac parte din Secţia pentru judecători şi au funcţionat la o
instanţă de grad de cel puţin curte de apel, desemnaţi de Secţia pentru judecători;
b) un membru procuror, care face parte din Secţia pentru procurori şi a funcţionat la
un parchet de grad de cel puţin parchet de pe lângă curtea de apel, desemnat de Secţia
pentru procurori.
(3) Condiţiile pentru ca un procuror să se înscrie la concursul pentru ocuparea
postului de procuror-şef al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie sunt cele
prevăzute la art. 88^5 alin. (3).
(4) Fiecare candidat va depune un curriculum vitae, declaraţiile prevăzute la art. 48
alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, un
proiect privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere şi orice alte înscrisuri
pe care le consideră relevante în susţinerea candidaturii sale.
(5) Documentele depuse de fiecare candidat vor fi publicate pe pagina de internet a
Consiliului Superior al Magistraturii, cu cel puţin 10 zile înaintea concursului.
(6) Comisia de concurs va propune Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
numirea procurorului-şef al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, după
evaluarea candidaturilor şi a proiectelor, în urma unui interviu transmis în direct.
(7) Revocarea din funcţia de procuror-şef al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor
din justiţie se face de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în caz de
neîndeplinire a atribuţiilor specifice funcţiei sau în cazul în care acesta a fost sancţionat
disciplinar în ultimii 3 ani, la propunerea comisiei prevăzute la alin. (2).
(8) Procurorul-şef al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie este numit
în funcţie pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată.
Art. 88^4
(1) Procurorul-şef adjunct al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie este
numit în funcţie de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea motivată a
procurorului-şef secţie, dintre procurorii deja numiţi în cadrul secţiei.
(2) Numirea în funcţia de procuror-şef adjunct al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură
dată.
(3) Revocarea procurorului-şef adjunct al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din
justiţie se face de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea motivată a
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procurorului-şef secţie, în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor specifice
funcţiei, în cazul în care acesta a fost sancţionat disciplinar.
Art. 88^5
(1) Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie se încadrează cu procurori
numiţi de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în urma unui concurs, în
limita posturilor prevăzute în statul de funcţii, aprobat potrivit legii, pe o perioadă de 3 ani,
cu posibilitatea continuării activităţii în cadrul secţiei pentru o perioadă totală de cel mult
9 ani.
(2) Concursul este susţinut în faţa comisiei de concurs compuse potrivit art. 88^3
alin. (2), din care face parte de drept şi procurorul-şef secţie.
(3) Pentru a participa la concursul pentru numirea în cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, procurorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiţii:
a) să nu fi fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani;
b) să aibă cel puţin gradul de parchet de pe lângă curte de apel;
c) să aibă o vechime efectivă de cel puţin 18 ani în funcţia de procuror;
d) să aibă o bună pregătire profesională;
e) să aibă o conduită morală ireproşabilă.
(4) La concurs poate participa orice procuror care, până la data stabilită pentru începerea concursului, îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (3).
(5) Concursul prevăzut la alin. (2) constă în:
a) un interviu transmis în direct, pe pagina de internet a Consiliului Superior al
Magistraturii, susţinut în faţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii;
b) o evaluare a activităţii din ultimii 5 ani;
c) o evaluare a unor acte profesionale întocmite de candidaţi din ultimii 3 ani de
activitate.
(6) Interviul constă în verificarea pregătirii profesionale, a capacităţii de a lua decizii şi
de a-şi asuma răspunderea, a rezistenţei la stres, precum şi a altor calităţi specifice. La
interviu participă procurorul-şef secţie şi un psiholog, care pot pune întrebări candidaţilor.
(7) Evaluarea prevăzută la alin. (5) lit. b) se efectuează de către 2 procurori şi 2
judecători din cadrul Inspecţiei Judiciare, desemnaţi de Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii, la propunerea inspectorului-şef. Punctajul se acordă în urma unei analize ce
va avea în vedere inclusiv durata şi complexitatea cazurilor lucrate de procuror, rata de
achitări, restituiri, condamnări, eventualele sesizări făcute din partea persoanelor cercetate
şi soluţiile date la acestea.
(8) Evaluarea prevăzută la alin. (5) lit. c) se efectuează de o comisie desemnată de
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, formată din 2 procurori din cadrul
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi 2 judecători din Secţia penală a
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, propuşi de colegiile de conducere ale acestora, precum şi
un formator din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii, propus de Consiliul
ştiinţific al acestuia.
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(9) Punctajul maxim ce poate fi atribuit la probele de concurs este de 100 de puncte,
distribuite astfel:
a) 60 de puncte pentru proba prevăzută la alin. (5) lit. a);
b) 20 de puncte pentru proba prevăzută la alin. (5) lit. b);
c) 20 de puncte pentru proba prevăzută la alin. (5) lit. c).
(10) Punctajul minim pentru a fi declarat admis la concurs este de 70 de puncte, dar
nu mai puţin decât următorul punctaj pentru fiecare probă în parte:
a) minimum 25 de puncte pentru proba prevăzută la alin. (5) lit. a);
b) minimum 15 puncte pentru proba prevăzută la alin. (5) lit. b);
c) minimum 10 puncte pentru proba prevăzută la alin. (5) lit. c).
(11) Numirea în funcţia de procuror din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie se va face de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în
limita posturile vacante şi în ordinea punctelor obţinute.
(12) Procedurile de numire, continuare a activităţii în cadrul secţiei şi revocare din
funcţiile de conducere şi execuţie din cadrul secţiei vor fi detaliate într-un regulament
aprobat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.
Art. 88^6
(1) La expirarea termenului de 3 ani, procurorul poate cere continuarea activităţii în
cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie pe o nouă perioadă de 3 ani,
fără a depăşi în total 9 ani de activitate în cadrul secţiei.
(2) Cu 3 luni înainte de expirarea termenului de numire, Plenul Consiliului Superior
al Magistraturii va analiza cererea depusă de procurorul care solicită continuarea activităţii
în cadrul secţiei şi decide asupra acesteia, având în vedere evaluarea activităţii desfăşurate
de acesta în ultimii 3 ani.
(3) La data încetării activităţii în cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din
justiţie, procurorul revine la parchetul de unde provine.
(4) De la data revenirii la parchetul de unde provin, procurorii care au activat în
cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie îşi redobândesc gradul profesional de execuţie şi salarizarea corespunzătoare acestuia avute anterior sau pe cele dobândite ca urmare a promovării, în condiţiile legii, în timpul desfăşurării activităţii în cadrul
secţiei.
Art. 88^7
(1) Procurorii numiţi în cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie
pot fi revocaţi de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la cererea motivată a
procurorului-şef al secţiei, în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor specifice
funcţiei, în cazul aplicării unei sancţiuni disciplinare.
(2) În cazul revocării, procurorul revine la parchetul de unde provine şi îşi redobândeşte gradul profesional de execuţie şi salarizarea corespunzătoare acestuia avute anterior
sau pe cele dobândite ca urmare a promovării, în condiţiile legii, în timpul desfăşurării
activităţii în cadrul direcţiei.
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Art. 88^8
(1) Atribuţiile Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie sunt următoarele:
a) efectuarea urmăririi penale, în condiţiile prevăzute în Legea nr. 135/2010, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile aflate în competenţa sa;
b) sesizarea instanţelor judecătoreşti pentru luarea măsurilor prevăzute de lege şi
pentru judecarea cauzelor privind infracţiunile prevăzute la lit. a);
c) constituirea şi actualizarea bazei de date în domeniul infracţiunilor aflate în
domeniul de competenţă;
d) exercitarea altor atribuţii prevăzute de lege.
(2) Participarea la şedinţele de judecată în cauzele de competenţa secţiei se asigură de
procurori din cadrul Secţiei judiciare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie sau de către procurori din cadrul parchetului de pe lângă instanţa învestită cu
judecarea cauzei.
Art. 88^9
Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie elaborează anual un raport
privind activitatea desfăşurată, pe care îl prezintă, nu mai târziu de luna februarie a anului
următor, Plenului Consiliului Superior al Magistraturii”.
Art. 90 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(modificat prin Legea nr. 207/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 90, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) În raport cu natura şi numărul cauzelor, în cadrul parchetelor de pe lângă
judecătorii pot funcţiona secţii specializate”.
Art. 94 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(modificat prin Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 94, alin. (1) prevedea:
„(1) În funcţie de volumul de activitate, la parchetele de pe lângă curţile de
apel şi tribunale, procurorul general sau, după caz, prim-procurorul poate fi ajutat
de 1-2 adjuncţi, iar la parchetele de pe lângă tribunalele pentru minori şi familie şi
judecătorii, prim-procurorul poate fi ajutat de un adjunct”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 94, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) În funcţie de volumul de activitate, la parchetele de pe lângă curţile de apel,
tribunale, judecătoriile care îşi au sediul în reşedinţele de judeţ, precum şi parchetele de pe
lângă judecătoriile din municipiul Bucureşti, procurorul general sau, după caz,
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prim-procurorul poate fi ajutat de 1 – 2 adjuncţi, iar la parchetele de pe lângă tribunalele
pentru minori şi familie şi celelalte judecătorii, prim-procurorul poate fi ajutat de un
adjunct”.
Art. 101 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (modificat prin
Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 101 prevedea:
„(1) Când inculpatul este militar activ, procurorul militar care efectuează
urmărirea penală trebuie să facă parte cel puţin din aceeaşi categorie de grade.
(2) Când gradul procurorului nu face parte din aceeaşi categorie cu gradul
inculpatului, acesta va fi asistat de un alt procuror cu grad din categoria corespunzătoare, numit de conducătorul parchetului la care este înregistrată cauza”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 101 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Când persoana cercetată este militar activ, urmărirea penală se efectuează de
procurorul militar, indiferent de gradul militar al persoanei cercetate”.
Art. 103 alin. (1^1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(introdus prin Legea nr. 207/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 103, după alin. (1), se introduce un nou
alineat, alin. (1^1), cu următorul conţinut:
„(1^1) Institutul Naţional al Magistraturii poate desfăşura acţiuni de cooperare cu
instituţii de formare profesională a judecătorilor şi procurorilor din alte state, cu aprobarea
prealabilă a Consiliului Superior al Magistraturii. În condiţiile stabilite prin hotărâre a
Guvernului, Institutul Naţional al Magistraturii poate suporta din bugetul propriu sau,
după caz, din fonduri externe cheltuielile efectuate pentru participarea reprezentanţilor
instituţiilor din alte state la acţiunile de cooperare desfăşurate în România”.
Art. 106 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(modificat prin Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 106, alin. (2) prevedea:
„(2) Directorul Institutului Naţional al Magistraturii este ordonator secundar
de credite”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 106, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Directorul Institutului Naţional al Magistraturii este ordonator terţiar de
credite”.
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Art. 108 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(modificat prin Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 108, alin. (3) prevedea:
„(3) Salarizarea personalului de instruire al Institutului Naţional al
Magistraturii la plata cu ora se face în funcţie de numărul de ore de seminar sau
curs susţinute, de indemnizaţia bruta lunară a funcţiei de judecător la Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie şi de norma didactica stabilită conform art. 80 alin. (2) din
Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi
completările ulterioare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 108, alin. (3) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(3) Salarizarea personalului de instruire al Institutului Naţional al Magistraturii, la
plata cu ora, se face în funcţie de activităţile desfăşurate şi de indemnizaţia brută lunară
maximă a unui judecător cu funcţie de execuţie la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu
vechimea cea mai mare în muncă şi în funcţie, astfel:
a) în cazul activităţilor de predare de tip curs sau conferinţă, orele efectuate se
înmulţesc cu un coeficient de 2,5;
b) în cazul activităţilor de seminar, precum şi al altor activităţi didactice şi/sau conexe
procesului de formare iniţială şi continuă, orele efectuate se înmulţesc cu un coeficient
de 1,5;
c) celelalte activităţi specifice formării iniţiale şi continue vor fi cuantificate pe baza
unei metodologii aprobate prin hotărâre a Consiliului ştiinţific al Institutului”.
Art. 113^1 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (introdus
prin Legea nr. 207/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 113, se introduce un nou articol, art. 113^1,
cu următorul conţinut:
„(1) Asistenţii judiciari sunt supuşi unor evaluări privind calitatea activităţii din 2 în
2 ani. Prima evaluare a asistenţilor judiciari se face la un an de la numirea în funcţie.
(2) Evaluarea prevăzută la alin. (1) se face de preşedintele tribunalului în cadrul căruia
îşi desfăşoară activitatea asistentul judiciar. Criteriile de evaluare a activităţii profesionale a
judecătorilor şi procurorilor prevăzute de lege se aplică în mod corespunzător şi asistenţilor
judiciari, raportat la atribuţiile exercitate de aceştia potrivit legii.
(3) Asistenţii judiciari nemulţumiţi de calificativul acordat pot face contestaţie la
ministrul justiţiei, în termen de 30 de zile de la comunicare. În soluţionarea contestaţiei,
ministrul justiţiei poate solicita conducătorului tribunalului orice informaţii pe care le
consideră necesare şi va proceda la audierea asistentului judiciar.
(4) Asistentul judiciar care primeşte în urma evaluării calificativul «nesatisfăcător»
este eliberat din funcţie pentru incapacitate profesională de către ministrul justiţiei.
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(5) Asistenţii judiciari pot fi eliberaţi din funcţie şi ca urmare a reducerii numărului de
posturi, în raport cu volumul de activitate al instanţei”.
Art. 120 alin. (6)-(7) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(introdus prin Legea nr. 207/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 120, după alin. (5), se introduc două noi
alineate, alin. (6)-(7),cu următorul conţinut:
„(6) Specialiştii IT din cadrul instanţelor şi parchetelor, din cadrul aparatului propriu
al Consiliului Superior al Magistraturii şi al instituţiilor aflate în coordonarea acestuia, al
Ministerului Justiţiei şi al Inspecţiei Judiciare beneficiază de aceleaşi drepturi salariale ca
specialiştii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie stabilite
potrivit legislaţiei privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(7) Personalul prevăzut la alin. (2) beneficiază de drepturile salariale prevăzute pentru
specialiştii de la art. 116 alin. (5) din prezenta lege”.
Art. 120^2-120^4 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(introdus prin Legea nr. 207/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 120^1, se introduc trei noi articole,
art. 120^2-120^4, cu următorul conţinut:
„Art. 120^2
(1) În vederea efectuării cu celeritate şi în mod temeinic a activităţilor de descoperire şi
de urmărire a infracţiunilor din domeniul economic, financiar, fiscal şi vamal, în cadrul
parchetelor de pe lângă tribunale funcţionează, prin detaşare, ofiţeri şi agenţi de poliţie
judiciară, în limita posturilor aprobate potrivit legii.
(2) Ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară efectuează acte de cercetare penală în cauzele
prevăzute la alin. (1), în care urmărirea penală se efectuează obligatoriu de procuror ori în
care procurorul a dispus preluarea în vederea efectuării urmăririi penale, conform prevederilor art. 324 alin. (2) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară prevăzuţi la alin. (1) pot efectua acte de
cercetare penală şi în cauzele preluate de parchetul de pe lângă curtea de apel de la
parchetele de pe lângă tribunale.
(4) Ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară efectuează numai acele acte de cercetare penală
dispuse de procurori, sub directa conducere, supravegherea şi controlul nemijlocit al
acestora.
(5) Dispoziţiile procurorilor sunt obligatorii pentru ofiţerii şi agenţii de poliţie
judiciară, actele întocmite de aceştia din dispoziţia scrisă a procurorilor fiind efectuate în
numele acestora.
Art. 120^3
(1) Ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară prevăzuţi la art. 120^2 sunt detaşaţi în cadrul
parchetelor, la propunerea nominală a procurorului general al Parchetului de pe lângă
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Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de către ministrul afacerilor interne, pe o perioadă de cel
mult 6 ani, cu posibilitatea prelungirii din 3 în 3 ani, cu acordul acestora.
(2) Numirea în funcţii a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie judiciară se face prin ordin al
procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la
parchetele prevăzute la art. 120^2 alin. (1).
(3) Încetarea detaşării ofiţerilor şi agenţilor de poliţie judiciară se poate dispune
înaintea perioadei prevăzute la alin. (1), prin ordin motivat al procurorului general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
(4) Pe durata detaşării, ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară nu pot primi de la organele
ierarhic superioare nicio însărcinare.
(5) Ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară detaşaţi în condiţiile prezentului articol au
drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru ofiţerii de poliţie, cu excepţiile prevăzute în
prezenta lege, şi beneficiază, în mod corespunzător, de drepturile prevăzute la art. 13 şi
art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte
drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările şi completările
ulterioare.
(6) Salariul de bază şi sporurile ofiţerilor şi agenţilor de poliţie judiciară detaşaţi sunt
cele prevăzute pentru ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Naţionale
Anticorupţie, reduse cu 20%.
(7) Drepturile salariale sunt suportate din bugetul Ministerului Public şi se acordă de
către parchetul unde este detaşat.
Art. 120^4
(1) Atribuţiile prevăzute de lege pentru ministrul afacerilor interne privind drepturile
şi răspunderile ce revin ofiţerilor şi agenţilor de poliţie judiciară detaşaţi se exercită de
procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
(2) Atribuţiile privind acordarea gradelor profesionale pentru ofiţerii şi agenţii de
poliţie judiciară detaşaţi se exercită de ministrul afacerilor interne, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
(3) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
evaluează anual activitatea ofiţerilor şi agenţilor de poliţie judiciară detaşaţi, în condiţiile
legii.
(4) Dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea
poliţiei judiciare, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător în
raport cu activitatea ofiţerilor şi agenţilor de poliţie judiciară.
(5) Funcţia de ofiţer şi agent de poliţie judiciară prevăzută la art. 120^2 alin. (1) este
incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din
învăţământul superior.
(6) Numărul ofiţerilor şi agenţilor de poliţie judiciară din cadrul parchetelor prevăzute
la art. 120^2 alin. (1), precum şi repartizarea acestora se stabileşte, în funcţie de necesităţi,
prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie”.
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Art. 121 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(modificat prin Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 121, alin. (2) prevedea:
„(2) Numărul personalului Jandarmeriei Române necesar pentru aplicarea
prevederilor alin. (1) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului justiţiei şi ministrului administraţiei şi internelor, precum şi a
preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 121, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Numărul personalului Jandarmeriei Române necesar pentru aplicarea prevederilor alin. (1) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului justiţiei
şi a ministrului afacerilor interne, precum şi a preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie”.
Art. 129 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (modificat prin
Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 129 prevedea:
„Preşedinţii instanţelor şi conducătorii parchetelor pot delega calitatea de
ordonator de credite managerilor economici”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 129 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Prin derogare de la prevederile legislaţiei în domeniul finanţelor publice, preşedinţii
instanţei şi conducătorii parchetelor pot delega calitatea de ordonator de credite managerilor
economici”.
Art. 132 alin. (6) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(modificat prin Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 132, alin. (6) prevedea:
„(6) Proiectele de buget anual ale instanţelor militare se elaborează de Direcţia
instanţelor militare din cadrul Ministerului Apărării, iar cele ale parchetelor
militare – de secţia sau serviciul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, după consultarea instanţelor, respectiv a parchetelor militare, şi
se transmit ordonatorului principal de credite”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 132, alin. (6) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(6) Proiectele de buget anual ale instanţelor militare se elaborează de Curtea Militară
de Apel, iar cele ale parchetelor militare de secţia sau serviciul din cadrul Parchetului de pe
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lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, după consultarea instanţelor militare, respectiv a
parchetelor militare, şi se transmit ordonatorului principal de credite”.
Art. 133 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(modificat prin Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 133, alin. (2) prevedea:
„(2) Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi preşedinţii curţilor de
apel, împreună cu ministrul justiţiei, procurorul general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, procurorul-şef al Direcţiei
Naţionale Anticorupţie, procurorul-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor
de Criminalitate Organizată şi Terorism analizează anual volumul de activitate al
instanţelor şi parchetelor şi, în funcţie de rezultatele analizei, iau măsuri pentru
suplimentarea sau reducerea numărului de posturi, cu acordul Consiliului
Superior al Magistraturii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 133, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi preşedinţii curţilor de apel,
împreună cu ministrul justiţiei, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie,
procurorul-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi
Terorism analizează anual volumul de activitate al instanţelor şi parchetelor şi, în funcţie
de rezultatele analizei, iau măsuri pentru suplimentarea sau reducerea numărului de
posturi, cu acordul Secţiei pentru judecători sau al Secţiei pentru procurori a Consiliului
Superior al Magistraturii, după caz”.
Art. 134 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(modificat prin Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 134, alin. (2) prevedea:
„(2) Pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, numărul maxim de posturi se
stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului justiţiei şi a
preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu avizul Consiliului Superior al
Magistraturii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 134, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, numărul maxim de posturi se stabileşte
prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului justiţiei şi a preşedintelui Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu avizul Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii”.
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Art. 134^1 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(modificat prin Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 134^1, alin. (2) prevedea:
„(2) Numărul posturilor vacante temporar care se pot ocupa în cazurile
prevăzute la alin. (1) se aprobă pentru fiecare instanţă sau, după caz, parchet de
Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea ordonatorilor de credite”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 134^1, alin. (2) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„(2) Numărul posturilor vacante temporar care se pot ocupa în cazurile prevăzute la
alin. (1) se aprobă pentru fiecare instanţă sau, după caz, parchet, de secţia corespunzătoare
a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea ordonatorilor de credite”.
Art. 135 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (modificat prin
Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 135 prevedea:
„(1) Statele de funcţii şi de personal pentru curţile de apel, tribunale, tribunale
specializate, judecătorii şi parchete se aproba cu avizul conform al Consiliului
Superior al Magistraturii, prin ordin al ministrului justiţiei.
(2) Statele de funcţii şi de personal pentru fiecare instanţă militară şi parchet de
pe lângă aceasta se aprobă prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al ministrului
apărării, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 135 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(1) Statele de funcţii şi de personal pentru curţile de apel, tribunale, tribunale
specializate, judecătorii şi parchete se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.
(2) Majorarea sau reducerea schemelor de personal pentru curţile de apel, tribunale,
tribunale specializate, judecătorii şi parchete se aprobă cu avizul conform al secţiilor corespunzătoare ale Consiliului Superior al Magistraturii, prin ordin al ministrului justiţiei”.
Art. 139 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(modificat prin Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 139, alin. (2) prevedea:
„(2) Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti se
elaborează de Consiliul Superior al Magistraturii şi de Ministerul Justiţiei şi se
aprobă prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, care se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea I”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 139, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti se aprobă de Secţia
pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, prin hotărâre care se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea I”.
Art. 140 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(modificat prin Legea nr. 207/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 140, alin. (2) prevedea:
„(2) Regulamentul de ordine interioară prevăzut la alin. (1) se aprobă prin
ordin al ministrului justiţiei, la propunerea procurorului general al Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, a procurorului şef al
Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a procurorului şef al Direcţiei de investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, cu avizul Consiliului
Superior al Magistraturii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 140, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Regulamentul de ordine interioară prevăzut la alin. (1) se aprobă de Secţia pentru
procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea procurorului general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, a procurorului-şef
al Direcţiei Naţionale Anticorupţie ori a procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, cu avizul ministrului justiţiei”.
Alte dispoziţii ale Legii nr. 207/2018
Potrivit art. II, pentru a se pune în acord cu prevederile secţiunii a a 2^1-a –
„Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie” din forma modificată a Legii
nr. 304/2004, O.U.G. nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative urmează a fi modificată.
Art. III stabileşte faptul că Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie
îşi va activitatea în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a legii analizate,
iar cauzele de competenţa acesteia, înregistrate la orice structură de parchet şi
nesoluţionate până la data la care secţia este operaţională se înaintează spre soluţionare acesteia, de îndată ce ea este operaţională.
Prevederile cu privire la judecarea apelurilor în complet de 3 judecători se
aplică cauzelor înregistrate pe rolul instanţelor după intrarea în vigoare a
modificărilor aduse Legii nr. 304/2004, iar procurori care, la data intrării în vigoare
a acesteia, sunt numiţi în funcţie în cadrul DIICOT şi DNA, rămân în funcţiile pe
care le îndeplinesc în cadrul acestor structuri.
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LEGEA NR. 190/2018 PRIVIND MĂSURI DE PUNERE
ÎN APLICARE A REGULAMENTULUI GENERAL
PRIVIND PROTECŢIA DATELOR. PREZENTARE GENERALĂ

De Redacţia ProLege
Actul publicat în Monitorul Oficial
Legea nr. 190/2018 privind măsuri de
punere în aplicare a Regulamentului
general privind protecţia datelor
(M. Of. nr. 651 din 26 iulie 2018)

Sumar
Se reglementează măsurile necesare
punerii în aplicare la nivel naţional, în
principal, a prevederilor art. 6 alin. (2),
art. 9 alin. (4), art. 37-39, 42, 43, art. 83
alin. (7), art. 85 şi ale art. 87-89 din
Regulamentul general privind
protecţia datelor.
Se modifică art. 14^2 alin. (1) din Legea
nr. 102/2005 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea ANSPDCP.

În M. Of. nr. 651 din 26 iulie 2018 a fost publicată Legea nr. 190/2018 privind
măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protecţia datelor).
Scopul Legii nr. 190/2018 este de a reglementa măsurile necesare punerii în
aplicare la nivel naţional, în principal, a prevederilor art. 6 alin. (2), art. 9 alin. (4),
art. 37-39, 42, 43, art. 83 alin. (7), art. 85 şi ale art. 87-89 din Regulamentul (UE)
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016,
denumit în continuare Regulamentul general privind protecţia datelor.
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Structura Legii nr. 190/2018
– Cap. I („Dispoziţii generale”);
– Cap. II („Reguli speciale privind prelucrarea unor categorii de date cu
caracter personal”);
– Cap. III („Derogări”);
– Cap. IV („Responsabilul cu protecţia datelor”);
– Cap. V („Organisme de certificare”);
– Cap. VI („Măsuri corective şi sancţiuni”).
În continuare, vă vom prezenta unele cele mai importante dispoziţii identificate în cuprinsul fiecăruia dintre cele şase capitole ce alcătuiesc Legea nr. 190/2018.
Prezentarea generală
Capitolul I („Dispoziţii generale”)
Legea are ca obiect reglementarea măsurile necesare punerii în aplicare la
nivel naţional, în principal, a prevederilor art. 6 alin. (2), art. 9 alin. (4), art. 37-39,
42, 43, art. 83 alin. (7), art. 85 şi ale art. 87-89 din Regulamentul general privind
protecţia datelor, conform specificaţiilor din art. 1.
După menţionarea obiectului reglementării, în acelaşi capitol, art. 2 oferă o
serie de definiţii, după cum urmează:
– autorităţi şi organisme publice: Camera Deputaţilor şi Senatul, Administraţia
Prezidenţială, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile şi instituţiile publice autonome, autorităţile
administraţiei publice locale şi de la nivel judeţean, alte autorităţi publice, precum şi
instituţiile din subordinea/coordonarea acestora. În sensul prezentei legi, sunt asimilate autorităţilor/organismelor publice şi unităţile de cult şi asociaţiile şi fundaţiile
de utilitate publică;
– număr de identificare naţional: numărul prin care se identifică o persoană
fizică în anumite sisteme de evidenţă şi care are aplicabilitate generală, cum ar fi:
codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, numărul paşaportului, al permisului de conducere, numărul de asigurare socială de sănătate;
– plan de remediere: anexă la procesul-verbal de constatare şi sancţionare a
contravenţiei, întocmit în condiţiile prevăzute la art. 11, prin care Autoritatea
Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în
continuare Autoritatea naţională de supraveghere, stabileşte măsuri şi un termen
de remediere;
– măsură de remediere: soluţie dispusă de Autoritatea naţională de supraveghere
în planul de remediere în vederea îndeplinirii de către autoritatea/organismul
public a obligaţiilor prevăzute de lege;
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– termen de remediere: perioada de timp de cel mult 90 de zile de la data
comunicării procesului- verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, în care
autoritatea/organismul public are posibilitatea remedierii neregulilor constatate şi
îndeplinirii obligaţiilor legale;
– îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public: include acele
activităţi ale partidelor politice sau ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, ale organizaţiilor neguvernamentale, care servesc realizării
obiectivelor prevăzute de dreptul constituţional sau de dreptul internaţional public
ori funcţionării sistemului democratic, incluzând încurajarea participării cetăţenilor
în procesul de luare a deciziilor şi a pregătirii politicilor publice, respectiv promovarea principiilor şi valorilor democraţiei.
De asemenea, sunt aplicabile şi definiţiile prevăzute la art. 4 din Regulamentul
general privind protecţia datelor.
Capitolul II („Reguli speciale privind prelucrarea unor categorii de date cu
caracter personal”)
Art. 3 prevede cu privire la prelucrarea datelor genetice, a datelor biometrice
sau a datelor privind sănătatea.
Pe de o parte, prelucrarea datelor genetice, biometrice sau a datelor privind
sănătatea, în scopul realizării unui proces decizional automatizat sau pentru
crearea de profiluri, este permisă cu consimţământul explicit al persoanei vizate
sau dacă prelucrarea este efectuată în temeiul unor dispoziţii legale exprese, cu
instituirea unor măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor
şi intereselor legitime ale persoanei vizate.
Pe de altă parte, prelucrarea datelor privind sănătatea realizată în scopul
asigurării sănătăţii publice, astfel cum este definită în Regulamentul (CE)
nr. 1.338/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008
privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică, precum şi la sănătatea şi siguranţa la locul de muncă (JO, L, nr. 354/70 din 31 decembrie 2008), nu se
poate efectua ulterior, în alte scopuri, de către terţe entităţi.
Prelucrarea unui număr de identificare naţional este reglementată de către
art. 4.
Astfel, prelucrarea unui număr de identificare naţional, inclusiv prin colectarea
sau dezvăluirea documentelor ce îl conţin, se poate efectua în situaţiile prevăzute
de art. 6 alin. (1) din Regulamentul general privind protecţia datelor.
Prelucrarea unui număr de identificare naţional, inclusiv prin colectarea sau
dezvăluirea documentelor ce îl conţin, în scopul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. f) din
Regulamentul general privind protecţia datelor, respectiv al realizării intereselor
legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, se efectuează cu instituirea de
către operator a următoarelor garanţii:
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a) punerea în aplicare de măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru
respectarea, în special, a principiului reducerii la minimum a datelor, precum şi
pentru asigurarea securităţii şi confidenţialităţii prelucrărilor de date cu caracter
personal, conform dispoziţiilor art. 32 din Regulamentul general privind protecţia
datelor;
b) numirea unui responsabil pentru protecţia datelor, în conformitate cu
prevederile art. 10 din prezenta lege;
c) stabilirea de termene de stocare în funcţie de natura datelor şi scopul prelucrării, precum şi de termene specifice în care datele cu caracter personal trebuie
şterse sau revizuite în vederea ştergerii;
d) instruirea periodică cu privire la obligaţiile ce le revin a persoanelor care,
sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator,
prelucrează date cu caracter personal.
Art. 5 stabileşte câteva reguli cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal în contextul relaţiilor de muncă.
În cazul în care sunt utilizate sisteme de monitorizare prin mijloace de comunicaţii electronice şi/sau prin mijloace de supraveghere video la locul de muncă,
prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaţilor, în scopul realizării intereselor legitime urmărite de angajator, este permisă numai dacă:
– interesele legitime urmărite de angajator sunt temeinic justificate şi prevalează asupra intereselor sau drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate;
– angajatorul a realizat informarea prealabilă obligatorie, completă şi în mod
explicit a angajaţilor;
– angajatorul a consultat sindicatul sau, după caz, reprezentanţii angajaţilor
înainte de introducerea sistemelor de monitorizare;
– alte forme şi modalităţi mai puţin intruzive pentru atingerea scopului
urmărit de angajator nu şi-au dovedit anterior eficienţa; şi
– durata de stocare a datelor cu caracter personal este proporţională cu scopul
prelucrării, dar nu mai mare de 30 de zile, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.
Art. 6 dispune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi de categorii speciale de date cu caracter personal, în contextul îndeplinirii unei sarcini
care serveşte unui interes public, după cum urmează:
În cazul în care prelucrarea datelor personale şi speciale este necesară pentru
îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public conform art. 6 alin. (1)
lit. e) şi art. 9 lit. g) din Regulamentul general privind protecţia datelor se efectuează
cu instituirea de către operator sau de către partea terţă a următoarelor garanţii:
– punerea în aplicare a măsurilor tehnice şi organizatorice adecvate pentru
respectarea principiilor enumerate la art. 5 din Regulamentul general privind
protecţia datelor, în special a reducerii la minimum a datelor, respectiv a principiului integrităţii şi confidenţialităţii;
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– numirea unui responsabil pentru protecţia datelor, dacă aceasta este necesară
în conformitate cu art. 10 din prezenta lege;
– stabilirea de termene de stocare în funcţie de natura datelor şi scopul prelucrării, precum şi de termene specifice în care datele cu caracter personal trebuie
şterse sau revizuite în vederea ştergerii.
Capitolul III („Derogări”)
Cap. III reglementează o serie de derogări pe două paliere importante, tip
cultural: prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri jurnalistice sau în
scopul exprimării academice, artistice sau literare şi respectiv în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică, în scopuri statistice ori în scopuri de arhivare în interes
public.
Astfel, conform art. 7, care face referire la prelucrarea datelor cu caracter
personal în scopuri jurnalistice sau în scopul exprimării academice, artistice sau
literare, în vederea asigurării unui echilibru între dreptul la protecţia datelor cu
caracter personal, libertatea de exprimare şi dreptul la informaţie, prelucrarea în
scopuri jurnalistice sau în scopul exprimării academice, artistice sau literare poate
fi efectuată, dacă aceasta priveşte date cu caracter personal care au fost făcute
publice în mod manifest de către persoana vizată sau care sunt strâns legate de
calitatea de persoană publică a persoanei vizate ori de caracterul public al faptelor
în care este implicată, prin derogare de la următoarele capitole din Regulamentul
general privind protecţia datelor:
– cap. II – Principii;
– cap. III – Drepturile persoanei vizate;
– cap. IV – Operatorul şi persoana împuternicită de operator;
– cap. V – Transferurile de date cu caracter personal către ţări terţe sau organizaţii internaţionale;
– cap. VI – Autorităţi de supraveghere independente;
– cap. VII – Cooperare şi coerenţă;
– cap. IX – Dispoziţii referitoare la situaţii specifice de prelucrare.
Art. 8 prevede cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri
de cercetare ştiinţifică sau istorică, în scopuri statistice ori în scopuri de arhivare
în interes public
Prevederile art. 15, 16, 18 şi 21 din Regulamentul general privind protecţia
datelor nu se aplică în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în
scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică, în măsura în care drepturile menţionate
la aceste articole sunt de natură să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav
realizarea scopurilor specifice, iar derogările respective sunt necesare pentru îndeplinirea acestor scopuri.
Prevederile art. 15, 16, 18, 19, 20 şi 21 din Regulamentul general privind
protecţia datelor nu se aplică în cazul în care datele cu caracter personal sunt
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prelucrate în scopuri de arhivare în interes public, în măsura în care drepturile
menţionate la aceste articole sunt de natură să facă imposibilă sau să afecteze în
mod grav realizarea scopurilor specifice, iar aceste derogări sunt necesare pentru
îndeplinirea acestor scopuri.
Derogările prevăzute mai sus sunt aplicabile numai sub rezerva existenţei
garanţiilor corespunzătoare pentru drepturile şi libertăţile persoanelor vizate,
prevăzute la art. 89 alin. (1) din Regulamentul general privind protecţia datelor. În
cazul în care această prelucrare serveşte în acelaşi timp şi altui scop, derogările se
aplică numai prelucrării în scopurile menţionate la alineatele respective.
În vederea asigurării proporţionalităţii şi a unui echilibru între dreptul la protecţia datelor cu caracter personal şi a datelor speciale şi prelucrarea unor astfel de
date de către partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale, organizaţiilor neguvernamentale, se vor realiza următoarele garanţii:
– informarea persoanei vizate despre prelucrarea datelor cu caracter personal;
– garantarea transparenţei informaţiilor, a comunicărilor şi a modalităţilor de
exercitare a drepturilor persoanei vizate;
– garantarea dreptului de rectificare şi ştergere.
Prelucrarea datelor cu caracter personal şi special este permisă partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, organizaţiilor
neguvernamentale, în vederea realizării obiectivelor acestora, fără consimţământul
expres al persoanei vizate, dar cu condiţia să se prevadă garanţiile corespunzătoare, menţionate la alineatul precedent, după cum dispune art. 9.
Capitolul IV („Responsabilul cu protecţia datelor”)
Cap. IV prin articolul unic, art. 10, reglementează desemnarea şi sarcinile responsabilului cu protecţia datelor. Astfel, operatorii şi persoanele împuternicite de
operator desemnează un responsabil cu protecţia datelor în situaţiile şi condiţiile
prevăzute la art. 37-39 din Regulamentul general privind protecţia datelor.
În cazul în care operatorul sau persoana împuternicită de operator este o
autoritate publică sau un organism public, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1)
lit. a), poate fi desemnat un responsabil cu protecţia datelor, unic pentru mai multe
dintre aceste autorităţi sau organisme, luând în considerare structura organizatorică şi dimensiunea acestora.
Activitatea şi sarcinile responsabilului cu protecţia datelor se realizează cu respectarea prevederilor art. 38 şi 39 din Regulamentul general privind protecţia
datelor şi a reglementărilor legale naţionale aplicabile.
Capitolul V („Organisme de certificare”)
Mai departe, art. 11 dispune cu privire la acreditarea organismelor de
certificare, după cum urmează: acreditarea organismelor de certificare prevăzute
la art. 43 din Regulamentul general privind protecţia datelor se realizează de
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Asociaţia de Acreditare din România – RENAR, în calitate de organism naţional de
acreditare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi
de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 218 din 13 august 2008, precum şi în conformitate cu
Ordonanţa Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 256/2011.
În plus, se prevede că organismele de certificare vor fi acreditate potrivit
reglementărilor legale aplicabile, în conformitate cu standardul EN-ISO/IEC 17065
şi cu cerinţele suplimentare stabilite de Autoritatea naţională de supraveghere,
precum şi cu respectarea prevederilor art. 43 din Regulamentul general privind
protecţia datelor.
Capitolul VI („Măsuri corective şi sancţiuni”)
Dispoziţii generale privind măsuri corective şi sancţiuni sunt reglementate
în art. 12.
Astfel, se prevede că încălcarea dispoziţiilor enumerate la art. 83 alin. (4)-(6)
din Regulamentul general privind protecţia datelor constituie contravenţie.
Sancţiunile contravenţionale principale sunt avertismentul şi amenda contravenţională.
Încălcarea prevederilor art. 3-9 din lege constituie de asemenea contravenţie şi
se sancţionează în condiţiile prevăzute la art. 83 alin. (5) din Regulamentul general
privind protecţia datelor.
Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale, precum şi a celorlalte măsuri corective prevăzute de art. 58
din Regulamentul general privind protecţia datelor se fac de Autoritatea naţională
de supraveghere, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului general privind
protecţia datelor, ale Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legii.
Art. 13 stabileşte o serie de reguli cu privire la aplicarea măsurilor corective
autorităţilor şi organismelor publice.
În acest sens, se dispune că în cazul constatării încălcării prevederilor
Regulamentului general privind protecţia datelor şi ale prezentei legi de către
autorităţile/organismele publice, Autoritatea naţională de supraveghere încheie
un proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei prin care se aplică
sancţiunea avertismentului şi la care anexează un plan de remediere. Termenul de
remediere se stabileşte în funcţie de riscurile asociate prelucrării, precum şi demersurile necesar a fi îndeplinite pentru asigurarea conformităţi prelucrării.
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În termen de 10 zile de la data expirării termenului de remediere, Autoritatea
naţională de supraveghere poate să reia controlul.
Responsabilitatea îndeplinirii măsurilor de remediere revine autorităţii/organismului public care, potrivit legii, poartă răspunderea contravenţională pentru
faptele constatate.
Modelul planului de remediere care se anexează la procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei este prevăzut în anexa Plan de remediere, care
face parte integrantă din prezenta lege.
Conform art. 14, cu privire la constatarea contravenţiilor şi aplicarea de
sancţiuni autorităţilor şi organismelor publice se dispune că dacă în urma
controlului mai sus menţionat se constată faptul că autorităţile/organismele
publice nu au adus la îndeplinire în totalitate măsurile prevăzute în planul de
remediere, Autoritatea naţională de supraveghere, în funcţie de circumstanţele
fiecărui caz în parte, poate aplica sancţiunea contravenţională a amenzii, cu luarea
în considerare a criteriilor prevăzute la art. 83 alin. (2) din Regulamentul general
privind protecţia datelor.
Constituie contravenţie încălcarea de către autorităţile/organismele publice a
următoarelor dispoziţii din Regulamentul general privind protecţia datelor, referitoare la:
– obligaţiile operatorului şi ale persoanei împuternicite de operator în conformitate cu prevederile art. 8, art. 11, art. 25-39, art. 42 şi 43;
– obligaţiile organismului de certificare în conformitate cu art. 42 şi 43;
– obligaţiile organismului de monitorizare în conformitate cu art. 41 alin. (4).
De asemenea, constituie contravenţie încălcarea de către autorităţile/organismele publice a dispoziţiilor art. 3-9 din lege.
Aceste două tipuri contravenţii se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei
până la 100.000 lei.
Mai mult, constituie contravenţie şi încălcarea de către autorităţile/organismele publice a următoarelor dispoziţii din Regulamentul general privind protecţia
datelor, referitoare la:
– principiile de bază pentru prelucrare, inclusiv condiţiile privind consimţământul, în conformitate cu art. 5-7 şi art. 9;
– drepturile persoanelor vizate în conformitate cu art. 12-22;
– transferurile de date cu caracter personal către un destinatar dintr-o ţară terţă
sau o organizaţie internaţională, în conformitate cu art. 44-49;
– orice obligaţii în temeiul legislaţiei naţionale adoptate în temeiul capitolului IX;
– nerespectarea unei decizii sau a unei limitări temporare sau definitive asupra
prelucrării sau a suspendării fluxurilor de date, emisă de către Autoritatea naţională de supraveghere în temeiul art. 58 alin. (2), sau neacordarea accesului, prin
încălcarea dispoziţiilor art. 58 alin. (1).
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Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din O.G. nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenţiile astfel prevăzute se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei până la 200.000 lei.
În fine, constituie contravenţie şi încălcarea de către autorităţile/organismele
publice a unei decizii emise de Autoritatea naţională de supraveghere în conformitate cu art. 58 alin. (2) coroborat cu art. 83 alin. (2) din Regulamentul general
privind protecţia datelor.
Tot prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din O.G. nr. 2/2001, cu
modificările şi completările ulterioare, contravenţiile menţionate se sancţionează
cu amendă de la 10.000 lei până la 200.000 lei.
Mai mult, legea prevede şi o modificare, în sensul că art. 15 stabileşte că în
aplicarea prevederilor art. 58 alin. (2) lit. b) din Regulamentul general privind
protecţia datelor, art. 14^2 alin. (1) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal (M. Of. nr. 391 din 9 mai 2005, cu modif. ult.), se
modifică.
Redăm, în continuare respectiva modificare.
Art. 14^2 alin. (1) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea ANSPDCP (modificat prin Legea nr. 190/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 14^2 alin. (1) prevedea:
„(1) Sancţiunile contravenţionale principale pe care le aplică Autoritatea
naţională de supraveghere, potrivit art. 58 alin. (2) lit. b) şi i) din Regulamentul
general privind protecţia datelor, sunt mustrarea şi amenda. Aplicarea amenzii se
face în condiţiile art. 83 din Regulamentul general privind protecţia datelor”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 14^2 alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Sancţiunile contravenţionale principale pe care le aplică Autoritatea naţională de
supraveghere, potrivit art. 58 alin. (2) lit. b) şi i) din Regulamentul general privind
protecţia datelor, sunt avertismentul şi amenda. Aplicarea amenzii se face în condiţiile art.
83 din Regulamentul general privind protecţia datelor”.
Art. 16 din Legea nr. 190/2018 stabileşte faptul că aceasta intră în vigoare la
5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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LEGEA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV NR. 554/2004
ŞI ALTE ACTE NORMATIVE – MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 212/2018)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Actul modificator
Legea nr. 212/2018
Legea contenciosului
administrativ nr.
(M. Of. nr. 658 din 30
554/2004
iulie 2018)
(M. Of. nr. 1154 din 7
decembrie 2004; cu modif.
ult.)

Legea nr. 101/2016
(M. Of. nr. 393 din 23 mai
2016; cu modif. ult.)
Legii nr. 165/2013
(M. Of. nr. 278 din 17 mai
2013; cu modif. ult.)

Sumar
– modifică: art. 2 alin. (1)
lit. c), art. 5 alin. (3), art.
7 alin. (1), (3) şi (5), art. 7
alin. (6) lit. b), art. 8 alin.
(1) şi (2), art. 10 alin. (1),
(1^1) şi (3), art. 13 alin.
(1), art. 14 alin. (2), art.
15 alin. (1) şi (4), art. 16
alin. (1), art. 16^1, art. 17
alin. (1) şi (2), art. 20
alin. (2), art. 21, art. 24
alin. (3) şi (4), art. 25
alin. (2) şi (3);
– introduce: art. 2 alin.
(1) lit. c^1), art. 10 alin.
(4);
– abrogă: art. 5 alin. (4),
art. 7 alin. (6) lit. c)-e),
art. 7 alin. (7), art. 11
alin. (1).
– modifică: art. 53 alin.
(1);
– introduce: art. 53 alin.
(1^1) şi (1^2).
– introduce: art. 35 alin.
(1^1).
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Legii nr. 164/2014
(M. Of. nr. 910 din 15
decembrie 2014)

– modifică: art. 8.

În M. Of. nr. 658 din 30 iulie 2018, s-a publicat Legea nr. 212/2018 pentru
modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a
altor acte normative.
Astfel, vă prezentăm, în continuare modificările aduse de Legea nr. 212/2018,
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 (M. Of. nr. 1154 din 7 decembrie
2004; cu modif. ult.), Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie
de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru
organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
(M. Of. nr. 393 din 23 mai 2016; cu modif. ult.), Legii nr. 165/2013 privind măsurile
pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
(M. Of. nr. 278 din 17 mai 2013; cu modif. ult.) şi respectiv Legii nr. 164/2014
privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a
cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii
cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma
aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie
1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate,
reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a
stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi
Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte
normative (M. Of. nr. 910 din 15 decembrie 2014).
Legea nr. 554/2004 (modificată prin Legea nr. 212/2018)
Art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea contenciosului administrativ (modificat prin
Legea nr. 212/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 2 alin. (1), lit. c) prevedea:
„(1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii:
(…)
c) act administrativ – actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis
de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge
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raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative, în sensul prezentei legi, şi
contractele încheiate de autorităţile publice care au ca obiect punerea în valoare a
bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea
serviciilor publice, achiziţiile publice; prin legi speciale pot fi prevăzute şi alte
categorii de contracte administrative supuse competenţei instanţelor de contencios
administrativ;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 2 alin. (1), lit. c) se modifică şi va avea următorul conţinut:
„c) act administrativ – actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o
autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a
executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice;”.
Art. 2 alin. (1) lit. c^1) din Legea contenciosului administrativ (modificat
prin Legea nr. 212/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 2 alin. (1), după lit. c) se introduce o nouă
literă, lit. c^1), cu următorul cuprins:
„c^1) sunt asimilate actelor administrative, în sensul prezentei legi, şi contractele
încheiate de autorităţile publice care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor proprietate
publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achiziţiile
publice; prin legi speciale pot fi prevăzute şi alte categorii de contracte administrative;”.
Art. 5 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ (modificat prin Legea
nr. 212/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 5, alin. (3) prevedea:
„(3) Actele administrative emise pentru aplicarea regimului stării de război, al
stării de asediu sau al celei de urgenţă, cele care privesc apărarea şi securitatea
naţională ori cele emise pentru restabilirea ordinii publice, precum şi pentru înlăturarea consecinţelor calamităţilor naturale, epidemiilor şi epizootiilor pot fi atacate
numai pentru exces de putere”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 5, alin. (3) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(3) În litigiile referitoare la actele administrative emise pentru aplicarea regimului
stării de război, al stării de asediu sau al celei de urgenţă, cele care privesc apărarea şi
securitatea naţională ori cele emise pentru restabilirea ordinii publice, precum şi pentru
înlăturarea consecinţelor calamităţilor naturale, epidemiilor şi epizootiilor nu sunt aplicabile prevederile art. 14”.
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Art. 5 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ (modificat prin Legea
nr. 212/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 5, alin. (4) prevedea:
„(4) În litigiile prevăzute la alin. (3) nu sunt aplicabile prevederile art. 14 şi 21”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 5, alin. (4) se abrogă.
Art. 7 alin. (1), (3) şi (5) din Legea contenciosului administrativ (modificat
prin Legea nr. 212/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 7, alin. (1), (3) şi (5) prevedeau:
„(1) Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente,
persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim
printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autorităţii publice emitente sau autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile
de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia.
(…)
(3) Este îndreptăţită să introducă plângere prealabilă şi persoana vătămată
într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ cu
caracter individual, adresat altui subiect de drept, din momentul în care a luat
cunoştinţă, pe orice cale, de existenţa acestuia, în limitele termenului de 6 luni
prevăzut la alin. (7).
(5) În cazul acţiunilor introduse de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul
Public, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici sau al celor care privesc cererile
persoanelor vătămate prin ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe, precum şi în
cazurile prevăzute la art. 2 alin. (2) şi la art. 4 nu este obligatorie plângerea
prealabilă”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 7, alin. (1), (3) şi (5) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
„ (1) Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana
care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act
administrativ individual care i se adresează trebuie să solicite autorităţii publice emitente
sau autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data
comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia. Pentru motive temeinice,
persoana vătămată, destinatar al actului, poate introduce plângerea prealabilă, în cazul
actelor administrative unilaterale, şi peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu
de 6 luni de la data emiterii actului.
(…)
(3) Este îndreptăţită să introducă plângere prealabilă şi persoana vătămată într-un
drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ cu caracter individual,
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adresat altui subiect de drept. Plângerea prealabilă, în cazul actelor administrative unilaterale, se va introduce în termen de 30 de zile din momentul în care persoana vătămată a
luat cunoştinţă, pe orice cale, de conţinutul actului. Pentru motive temeinice, plângerea
prealabilă se poate formula şi peste termenul de 30 de zile, dar nu mai târziu de 6 luni de la
data la care a luat cunoştinţă, pe orice cale, de conţinutul acestuia. Termenul de 6 luni
prevăzut în prezentul alineat, precum şi cel prevăzut la alin. (1) sunt termene de
prescripţie.
(…)
(5) În cazul acţiunilor introduse de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public,
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, al celor care privesc cererile persoanelor vătămate prin ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe sau al acţiunilor îndreptate împotriva
actelor administrative care nu mai pot fi revocate întrucât au intrat în circuitul civil şi au
produs efecte juridice, precum şi în cazurile prevăzute la art. 2 alin. (2) şi la art. 4 nu este
obligatorie plângerea prealabilă”.
Art. 7 alin. (6) lit. b) din Legea contenciosului administrativ (modificat prin
Legea nr. 212/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 7 alin. (6), lit. b) prevedea:
„(6) Plângerea prealabilă în cazul acţiunilor care au ca obiect contracte administrative are semnificaţia concilierii în cazul litigiilor comerciale, dispoziţiile
Codului de procedură civilă fiind aplicabile în mod corespunzător. În acest caz,
plângerea trebuie făcută în termenul de 6 luni prevăzut la alin. (7), care va începe
să curgă:
(…)
b) de la data modificării contractului sau, după caz, de la data refuzului cererii
de modificare făcute de către una dintre părţi, în cazul litigiilor legate de modificarea contractului;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 7 alin. (6), partea introductivă şi lit. b) se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(6) Plângerea prealabilă în cazul acţiunilor care au ca obiect contracte administrative
trebuie făcută în termen de 6 luni, care va începe să curgă:
(…)
b) de la data când reclamantul a cunoscut cauza anulării, dar nu mai târziu de un an
de la încheierea contractului”.
Art. 7 alin. (6) lit. c)-e) din Legea contenciosului administrativ (modificat
prin Legea nr. 212/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 7 alin. (6), lit. c)-e) prevedeau:
„c) de la data încălcării obligaţiilor contractuale, în cazul litigiilor legate de executarea contractului;
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d) de la data expirării duratei contractului sau, după caz, de la data apariţiei
oricărei alte cauze care atrage stingerea obligaţiilor contractuale, în cazul litigiilor
legate de încetarea contractului;
e) de la data constatării caracterului interpretabil al unei clauze contractuale, în
cazul litigiilor legate de interpretarea contractului”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 7 alin. (6), lit. c)-e) se abrogă.
Art. 7 alin. (7) din Legea contenciosului administrativ (modificat prin Legea
nr. 212/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 7, alin. (7) prevedea:
„(7) Plângerea prealabilă în cazul actelor administrative unilaterale se poate
introduce, pentru motive temeinice, şi peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu
mai târziu de 6 luni de la data emiterii actului. Termenul de 6 luni este termen de
prescripţie”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 7, alin. (7) se abrogă.
Art. 8 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ (modificat prin
Legea nr. 212/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 8, alin. (1) şi (2) prevedeau:
„(1) Persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes
legitim printr-un act administrativ unilateral, nemulţumită de răspunsul primit la
plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la
art. 2 alin. (1) lit. h), poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă,
pentru a solicita anularea în tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate şi,
eventual, reparaţii pentru daune morale. De asemenea, se poate adresa instanţei de
contencios administrativ şi cel care se consideră vătămat într-un drept sau interes
legitim al său prin nesoluţionarea în termen sau prin refuzul nejustificat de soluţionare a unei cereri, precum şi prin refuzul de efectuare a unei anumite operaţiuni
administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului
legitim.
(…)
(2) Instanţa de contencios administrativ este competentă să soluţioneze litigiile
care apar în fazele premergătoare încheierii unui contract administrativ, precum şi
orice litigii legate de încheierea, modificarea, interpretarea, executarea şi încetarea
contractului administrativ”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 8, alin. (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul conţinut:
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„(1) Persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim
printr-un act administrativ unilateral, nemulţumită de răspunsul primit la plângerea
prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1)
lit. h), poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, pentru a solicita
anularea în tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate şi, eventual, reparaţii
pentru daune morale. De asemenea se poate adresa instanţei de contencios administrativ şi
cel care se consideră vătămat într-un drept sau interes legitim al său prin nesoluţionarea în
termen sau prin refuzul nejustificat de soluţionare a unei cereri, precum şi prin refuzul de
efectuare a unei anumite operaţiuni administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim. Motivele invocate în cererea de anulare a actului nu
sunt limitate la cele invocate prin plângerea prealabilă.
(…)
(2) Instanţa de contencios administrativ este competentă să soluţioneze litigiile care
apar în fazele premergătoare încheierii unui contract administrativ, precum şi orice litigii
legate de încheierea contractului administrativ, inclusiv litigiile având ca obiect anularea
unui contract administrativ. Litigiile care decurg din executarea contractelor administrative sunt în competenţa de soluţionare a instanţelor civile de drept comun”.
Art. 10 alin. (1), (1^1) şi (3) din Legea contenciosului administrativ (modificat
prin Legea nr. 212/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 10, alin. (1), (1^1) şi (3) prevedeau:
„(1) Litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile
publice locale şi judeţene, precum şi cele care privesc taxe şi impozite, contribuţii,
datorii vamale, precum şi accesorii ale acestora de până la 1.000.000 de lei se soluţionează în fond de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice centrale, precum şi cele care
privesc taxe şi impozite, contribuţii, datorii vamale, precum şi accesorii ale acestora
mai mari de 1.000.000 de lei se soluţionează în fond de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel, dacă prin lege organică specială nu se prevede
altfel.
(1^1) Toate cererile privind actele administrative emise de autorităţile publice
centrale care au ca obiect sume reprezentând finanţarea nerambursabilă din partea
Uniunii Europene, indiferent de valoare, se soluţionează în fond de secţiile de
contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel.
(…)
(3) Reclamantul se poate adresa instanţei de la domiciliul său sau celei de la
domiciliul pârâtului. Dacă reclamantul a optat pentru instanţa de la domiciliul
pârâtului, nu se poate invoca excepţia necompetenţei teritoriale”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 10, alin. (1), (1^1) şi (3) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
„(1) Litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice
locale şi judeţene, precum şi cele care privesc taxe şi impozite, contribuţii, datorii vamale,
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precum şi accesorii ale acestora de până la 3.000.000 de lei se soluţionează în fond de
tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau încheiate
de autorităţile publice centrale, precum şi cele care privesc taxe şi impozite, contribuţii,
datorii vamale, precum şi accesorii ale acestora mai mari de 3.000.000 de lei se soluţionează
în fond de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel, dacă prin lege
organică specială nu se prevede altfel.
(1^1) Cererile privind actele administrative care au ca obiect sume reprezentând
finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene se soluţionează potrivit criteriului
valoric, iar cererile care au ca obiect acte administrative neevaluabile se soluţionează
potrivit rangului autorităţii, conform prevederilor alin. (1).
(…)
(3) Reclamantul persoană fizică sau juridică de drept privat se adresează exclusiv
instanţei de la domiciliul sau sediul său. Reclamantul autoritate publică, instituţie publică
sau asimilată acestora se adresează exclusiv instanţei de la domiciliul sau sediul pârâtului”.
Art. 10 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ (modificat prin Legea
nr. 212/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 10, după alin. (3) se introduce un nou alineat,
alin. (4), cu următorul cuprins:
„(4) Competenţa teritorială de soluţionare a cauzei se va respecta şi atunci
când acţiunea se introduce în numele reclamantului de orice persoană de drept
public sau privat, indiferent de calitatea acestuia din proces”.
Art. 11 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ (modificat prin Legea
nr. 212/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 11 alin. (1), lit. e) prevedea:
„(1) Cererile prin care se solicită anularea unui act administrativ individual, a
unui contract administrativ, recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei
cauzate se pot introduce în termen de 6 luni de la:
(…)
e) data încheierii procesului-verbal de finalizare a procedurii concilierii, în
cazul contractelor administrative”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 11 alin. (1), lit. e) se abrogă.
Art. 13 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ (modificat prin Legea
nr. 212/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 13, alin. (1) prevedea:
„(1) La primirea cererii, instanţa dispune citarea părţilor şi poate cere autorităţii al cărei act este atacat să îi comunice de urgenţă acel act, împreună cu

Actualitate legislativă

221

întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii lui, precum şi orice alte lucrări
necesare pentru soluţionarea cauzei”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 13, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) La primirea cererii, instanţa dispune citarea părţilor. Autoritatea publică emitentă
va comunica împreună cu întâmpinarea actul atacat împreună cu întreaga documentaţie
care a stat la baza emiterii lui, precum şi orice alte lucrări necesare pentru soluţionarea
cauzei. Instanţa poate solicita emitentului orice alte lucrări necesare pentru soluţionarea
cauzei”.
Art. 14 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ (modificat prin Legea
nr. 212/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 14, alin. (2) prevedea:
„(2) Instanţa soluţionează cererea de suspendare, de urgenţă şi cu precădere,
cu citarea părţilor”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 14, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Instanţa soluţionează cererea de suspendare, de urgenţă şi cu precădere, cu citarea
părţilor. Procedura prevăzută la art. 200 şi 201 din Codul de procedură civilă nu este
aplicabilă. Întâmpinarea este obligatorie şi se depune la dosarul cauzei cu cel puţin 3 zile
înainte de termenul de judecată. Reclamantul va lua cunoştinţă de conţinutul întâmpinării
de la dosarul cauzei. Instanţa poate acorda un nou termen de judecată în cazul în care reclamantul solicită amânarea pentru a lua cunoştinţă de conţinutul întâmpinării”.
Art. 15 alin. (1) şi (4) din Legea contenciosului administrativ (modificat prin
Legea nr. 212/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 15, alin. (1) şi (4) prevedeau:
„(1) Suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată
de reclamant, pentru motivele prevăzute la art. 14, şi prin cererea adresată instanţei
competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat. În acest caz,
instanţa poate dispune suspendarea actului administrativ atacat, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei. Cererea de suspendare se poate formula
odată cu acţiunea principală sau printr-o acţiune separată, până la soluţionarea
acţiunii în fond.
(…)
(4) În ipoteza admiterii acţiunii de fond, măsura suspendării, dispusă în
condiţiile art. 14, se prelungeşte de drept până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei, chiar dacă reclamantul nu a solicitat suspendarea executării actului
administrativ în temeiul alin. (1)”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 15, alin. (1) şi (4) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
„(1) Suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată de
reclamant, pentru motivele prevăzute la art. 14, şi prin cererea adresată instanţei competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat. În acest caz, instanţa poate
dispune suspendarea actului administrativ atacat, până la soluţionarea definitivă a cauzei.
Cererea de suspendare se poate formula odată cu acţiunea principală sau printr-o acţiune
separată, până la soluţionarea acţiunii în fond.
(…)
(4) În ipoteza admiterii acţiunii de fond, măsura suspendării, dispusă în condiţiile
art. 14, se prelungeşte de drept până la soluţionarea definitivă a cauzei, chiar dacă reclamantul nu a solicitat suspendarea executării actului administrativ în temeiul alin. (1)”.
Art. 16 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ (modificat prin Legea
nr. 212/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 16, alin. (1) prevedea:
„(1) Cererile în justiţie prevăzute de prezenta lege pot fi formulate şi personal
împotriva persoanei care a contribuit la elaborarea, emiterea sau încheierea actului
ori, după caz, care se face vinovată de refuzul de a rezolva cererea referitoare la un
drept subiectiv sau la un interes legitim, dacă se solicită plata unor despăgubiri
pentru prejudiciul cauzat ori pentru întârziere. În cazul în care acţiunea se admite,
persoana respectivă poate fi obligată la plata despăgubirilor, solidar cu autoritatea
publică pârâtă”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 16, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Cererile în justiţie prevăzute de prezenta lege pot fi formulate şi personal împotriva persoanei care a contribuit la elaborarea, emiterea, adoptarea sau încheierea actului
ori, după caz, care se face vinovată de refuzul de a rezolva cererea referitoare la un drept
subiectiv sau la un interes legitim, dacă se solicită plata unor despăgubiri pentru prejudiciul cauzat ori pentru întârziere. În cazul în care acţiunea se admite, persoana respectivă
poate fi obligată la plata despăgubirilor, solidar cu autoritatea publică pârâtă”.
Art. 16^1 din Legea contenciosului administrativ (modificat prin Legea
nr. 212/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 16^1 prevedea:
„Instanţa de contencios administrativ poate introduce în cauză, la cerere, organismele sociale interesate sau poate pune în discuţie, din oficiu, necesitatea introducerii în cauză a acestora, precum şi a altor subiecte de drept”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 16^1 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Când raportul juridic dedus judecăţii o impune, instanţa de contencios administrativ
va pune în discuţia părţilor necesitatea introducerii în cauză a altei persoane. Dacă niciuna
dintre părţi nu solicită introducerea în cauză a terţului şi instanţa apreciază că pricina nu
poate fi soluţionată fără participarea terţului, aceasta va respinge cererea fără a se pronunţa
în fond”.
Art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ (modificat prin
Legea nr. 212/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 17, alin. (1) şi (2) prevedeau:
„(1) Cererile adresate instanţei se judecă de urgenţă şi cu precădere în şedinţă
publică, în completul stabilit de lege.
(2) Pentru cererile formulate în baza prezentei legi se percep taxele de timbru
prevăzute de Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările
şi completările ulterioare, pentru cauzele neevaluabile în bani, cu excepţia celor
care au ca obiect contractele administrative, care se vor taxa la valoare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 17, alin. (1) şi (2) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
„(1) Cererile adresate instanţei se judecă în şedinţă publică, în completul stabilit de
lege. Întâmpinarea este obligatorie şi se va comunica reclamantului cu cel puţin 15 zile
înainte de primul termen de judecată.
(2) Pentru cererile formulate în baza prezentei legi se percep taxele de timbru prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru,
cu modificările şi completările ulterioare”.
Art. 20 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ (modificat prin Legea
nr. 212/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 20, alin. (2) prevedea:
„(2) Recursul suspendă executarea şi se judecă de urgenţă”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 20, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Recursul suspendă executarea şi se judecă de urgenţă. Procedura prevăzută la
art. 493 din Codul de procedură civilă nu se aplică în materia contenciosului administrativ”.
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Art. 21 din Legea contenciosului administrativ (modificat prin Legea
nr. 212/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 21 prevedea:
„(1) «abrogat» Împotriva soluţiilor definitive şi irevocabile pronunţate de
instanţele de contencios administrativ se pot exercita căile de atac prevăzute de
Codul de procedură civilă.
(2) Constituie motiv de revizuire, care se adaugă la cele prevăzute de Codul de
procedură civilă, pronunţarea hotărârilor rămase definitive şi irevocabile prin
încălcarea principiului priorităţii dreptului comunitar, reglementat de art. 148
alin. (2), coroborat cu art. 20 alin. (2) din Constituţia României, republicată. Cererea
de revizuire se introduce în termen de 15 zile de la comunicare, care se face, prin
derogare de la regula consacrată de art. 17 alin. (3), la cererea temeinic motivată a
părţii interesate, în termen de 15 zile de la pronunţare. Cererea de revizuire se
soluţionează de urgenţă şi cu precădere, într-un termen maxim de 60 de zile de la
înregistrare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 21 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(1) Constituie motiv de revizuire, care se adaugă la cele prevăzute de Codul de procedură civilă, pronunţarea hotărârilor rămase definitive prin încălcarea principiului priorităţii dreptului Uniunii Europene, reglementat la art. 148 alin. (2) coroborat cu art. 20
alin. (2) din Constituţia României, republicată.
(2) Sunt supuse revizuirii, pentru motivul prevăzut la alin. (1), şi hotărârile definitive
care nu evocă fondul.
(3) Cererea de revizuire se introduce în termen de o lună de la data comunicării
hotărârii definitive şi se soluţionează de urgenţă şi cu precădere”.
Art. 24 alin. (3) şi (4) din Legea contenciosului administrativ (modificat prin
Legea nr. 212/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 24, alin. (3) şi (4) prevedeau:
„(3) La cererea creditorului, în termenul de prescripţie a dreptului de a obţine
executarea silită, care curge de la expirarea termenelor prevăzute la alin. (1) şi care
nu au fost respectate, instanţa de executare, prin încheiere definitivă dată cu citarea
părţilor, aplică conducătorului autorităţii publice sau, după caz, persoanei obligate
o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, care se
face venit la bugetul de stat, iar reclamantului îi acordă penalităţi, în condiţiile
art. 905 din Codul de procedură civilă.
(4) Dacă în termen de 3 luni de la data comunicării încheierii de aplicare a
amenzii şi de acordare a penalităţilor debitorul nu execută obligaţia prevăzută în
titlul executoriu, instanţa de executare, la cererea creditorului, va fixa suma definitivă ce se va datora statului şi suma ce i se va datora lui cu titlu de penalităţi, prin
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hotărâre dată cu citarea părţilor. Totodată, prin aceeaşi hotărâre, instanţa va stabili,
în condiţiile art. 891 din Codul de procedură civilă, despăgubirile pe care debitorul
le datorează creditorului pentru neexecutarea în natură a obligaţiei”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 24, alin. (3) şi (4) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
„(3) La cererea creditorului, în termenul de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită, care curge de la expirarea termenelor prevăzute la alin. (1) şi care nu au fost
respectate în mod culpabil, instanţa de executare, prin hotărâre dată cu citarea părţilor,
aplică conducătorului autorităţii publice sau, după caz, persoanei obligate o amendă de 20%
din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, care se face venit la bugetul de stat,
iar reclamantului îi acordă penalităţi, în condiţiile art. 906 din Codul de procedură civilă.
(4) Dacă în termen de 3 luni de la data comunicării hotărârii de aplicare a amenzii şi de
acordare a penalităţilor debitorul, în mod culpabil, nu execută obligaţia prevăzută în titlul
executoriu, instanţa de executare, la cererea creditorului, va fixa suma ce se va datora
statului şi suma ce i se va datora lui cu titlu de penalităţi, prin hotărâre dată cu citarea
părţilor. Totodată, prin aceeaşi hotărâre, instanţa va stabili, în condiţiile art. 892 din Codul
de procedură civilă, despăgubirile pe care debitorul le datorează creditorului pentru
neexecutarea în natură a obligaţiei”.
Art. 25 alin. (2) şi (3) din Legea contenciosului administrativ (modificat prin
Legea nr. 212/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 25, alin. (2) şi (3) prevedeau:
„(2) Cererile prevăzute la art. 24 alin. (3) şi (4) se judecă în camera de consiliu,
de urgenţă şi sunt scutite de taxa judiciară de timbru
(3) Hotărârea pronunţată în condiţiile art. 24 alin. (4) este supusă numai
apelului în termen de 5 zile de la comunicare. Dacă hotărârea a fost pronunţată de
curtea de apel ea va fi supusă recursului, în acelaşi termen”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 25, alin. (2) şi (3) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
„(2) Cererile prevăzute la art. 24 alin. (3) şi (4) se judecă în camera de consiliu, de
urgenţă, şi sunt scutite de taxa judiciară de timbru. Procedura prevăzută la art. 200 şi 201
din Codul de procedură civilă nu este aplicabilă. Întâmpinarea este obligatorie şi se depune
la dosarul cauzei cu cel puţin 3 zile înainte de termenul de judecată. Reclamantul va lua
cunoştinţă de conţinutul întâmpinării de la dosarul cauzei. Instanţa poate acorda un nou
termen de judecată în cazul în care reclamantul solicită amânarea pentru a lua cunoştinţă
de conţinutul întâmpinării.
(3) Hotărârile pronunţate în condiţiile art. 24 alin. (3) şi (4) sunt supuse numai
recursului, în termen de 5 zile de la comunicare”.
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Legea nr. 101/2016 (modificată prin Legea nr. 212/2018)
Art. 53 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 (modificat prin Legea nr. 212/2018)

Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 53, alin. (1) prevedea:
„(1) Procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea
prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind
executarea, anularea, nulitatea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală
a contractelor se soluţionează în primă instanţă, de urgenţă şi cu precădere, de
către secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în circumscripţia
căruia se află sediul autorităţii contractante, prin complete specializate în achiziţii
publice”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 53, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind anularea sau nulitatea contractelor se soluţionează în primă instanţă, de urgenţă şi cu precădere, de către
secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în circumscripţia căruia se află
sediul autorităţii contractante, prin completuri specializate în achiziţii publice”.
Art. 53 alin. (1^1) şi (1^2) din Legea nr. 101/2016 (modificat prin Legea
nr. 212/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 53, după alin. (1) se introduc două noi
alineate, alin. (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
„(1^1) Procesele şi cererile care decurg din executarea contractelor administrative se
soluţionează în primă instanţă, de urgenţă şi cu precădere, de către instanţa civilă de drept
comun în circumscripţia căreia se află sediul autorităţii contractante.
(1^2) Acţiunile prevăzute la alin. (1) şi (1^1) se pot introduce şi la instanţele de la
locul încheierii contractului, dacă în acest loc funcţionează o unitate ce aparţine autorităţii
contractante”.
Legea nr. 165/2013 (modificată prin Legea nr. 212/2018)
Art. 35 alin. (1^1) din Legea contenciosului administrativ (modificat prin
Legea nr. 212/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 35,după alin. (1) se introduce un nou alineat,
alin. (1^1), cu următorul cuprins:
„(1^1) Litigiile privind modalitatea de aplicare a prevederilor prezentei legi sunt de
competenţa secţiilor civile ale tribunalelor, indiferent de calitatea titularului acţiunii”.
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Legea nr. 164/2014 (modificată prin Legea nr. 212/2018)
Art. 8 din Legea nr. 164/2014 (modificat prin Legea nr. 212/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 8 prevedea:
„Deciziile de validare/invalidare ale Autorităţii Naţionale pentru Restituirea
Proprietăţilor pot fi atacate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la secţia de
contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază domiciliază solicitantul.
Hotărârea pronunţată de instanţa de contencios administrativ este supusă căilor de
atac în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 8 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Deciziile de validare/invalidare ale Autorităţii Naţionale pentru Restituirea
Proprietăţilor pot fi atacate în termen de 30 de zile de la comunicare. Litigiile privind
modalitatea de aplicare a prevederilor prezentei legi sunt de competenţa secţiilor civile ale
tribunalelor, indiferent de calitatea titularului acţiunii”.
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CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ – MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 212/2018 PENTRU MODIFICAREA
ŞI COMPLETAREA LEGII CONTENCIOSULUI
ADMINISTRATIV ŞI A ALTOR ACTE NORMATIVE)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Codul de procedură
fiscală
(M. Of. nr. 547 din 23
iulie 2015; cu modif. ult.)

Actul modificator
Legea nr. 212/2018
(M. Of. nr. 658 din 30
iulie 2018)

Sumar
– modifică: art. 272 alin.
(2)-(5).

În M. Of. nr. 658 din 30 iulie 2018, s-a publicat Legea nr. 212/2018 pentru
modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a
altor acte normative.
Astfel, printre modificările aduse se numără şi câteva modificări ale Legii
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M. Of. nr. 547 din 23 iulie 2015;
cu modif. ult.)
Redăm mai jos respectivele modificări.
Art. 272 alin. (2)-(5) din Codul de procedură fiscală (modificat prin Legea
nr. 212/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 272, alin. (2)-(5) prevedeau:
„(2) Structurile specializate de soluţionare a contestaţiilor din cadrul direcţiilor
generale regionale ale finanţelor publice în a căror rază teritorială îşi au domiciliul
fiscal contestatarii sunt competente pentru soluţionarea contestaţiilor ce au ca
obiect:
a) creanţe fiscale în cuantum de până la 1 milion lei;
b) măsura de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de până la 1 milion lei;
c) deciziile de reverificare, cu excepţia celor pentru care competenţa de soluţionare aparţine direcţiei generale prevăzute la alin. (5);
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d) creanţele fiscale accesorii, indiferent de cuantum, aferente creanţelor fiscale
principale stabilite prin decizii de impunere/acte administrative fiscale asimilate
deciziilor de impunere contestate şi pentru care competenţa de soluţionare a contestaţiei revine structurii specializate de soluţionare a contestaţiilor din cadrul
direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.
(3) Structura specializată de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Direcţiei
Generale de Administrare a Marilor Contribuabili este competentă să soluţioneze
contestaţiile formulate de marii contribuabili ce au ca obiect:
a) creanţe fiscale în cuantum de până la 1 milion lei;
b) măsura de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de până la 1 milion lei;
c) deciziile de reverificare, cu excepţia celor pentru care competenţa de soluţionare aparţine direcţiei generale prevăzute la alin. (5);
d) creanţele fiscale accesorii, indiferent de cuantum, aferente creanţelor fiscale
principale stabilite prin decizii de impunere/acte administrative fiscale asimilate
deciziilor de impunere contestate şi pentru care competenţa de soluţionare a contestaţiei revine structurii specializate de soluţionare a contestaţiilor din cadrul
Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili.
(4) Contestaţiile formulate de contribuabilii nerezidenţi care nu au pe teritoriul
României un sediu permanent ce au ca obiect creanţe fiscale în cuantum de până la
1 milion lei se soluţionează de structura specializată de soluţionare a contestaţiilor
din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/Direcţia Generală
de Administrare a Marilor Contribuabili competentă pentru administrarea creanţelor respectivului contribuabil nerezident.
(5) Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul A.N.A.F. este
competentă pentru soluţionarea contestaţiilor care au ca obiect:
a) creanţe fiscale în cuantum de 1 milion lei sau mai mare;
b) măsura de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de 1 milion lei sau mai
mare;
c) creanţe fiscale şi măsura de diminuare a pierderii fiscale indiferent de cuantum, precum şi decizia de reverificare, în cazul contestaţiilor formulate de contribuabili împotriva actelor emise de organele fiscale din aparatul central al A.N.A.F.;
d) creanţele fiscale accesorii, indiferent de cuantum, aferente creanţelor fiscale
principale stabilite prin decizii de impunere/acte administrative fiscale asimilate
deciziilor de impunere contestate şi pentru care competenţa de soluţionare a
contestaţiei revine Direcţiei generale de soluţionare a contestaţiilor din cadrul
A.N.A.F.”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 272, alin. (2)-(5) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
„(2) Structurile specializate de soluţionare a contestaţiilor din cadrul direcţiilor
generale regionale ale finanţelor publice în a căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal
contestatarii sunt competente pentru soluţionarea contestaţiilor ce au ca obiect:
a) creanţe fiscale în cuantum de până la 3 milioane lei;
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b) măsura de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de până la 3 milioane lei;
c) deciziile de reverificare, cu excepţia celor pentru care competenţa de soluţionare
aparţine direcţiei generale prevăzute la alin. (5);
d) creanţele fiscale accesorii, indiferent de cuantum, aferente creanţelor fiscale principale stabilite prin decizii de impunere/acte administrative fiscale asimilate deciziilor de
impunere contestate şi pentru care competenţa de soluţionare a contestaţiei revine structurii specializate de soluţionare a contestaţiilor din cadrul direcţiilor generale regionale ale
finanţelor.
(3) Structura specializată de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Direcţiei Generale
de Administrare a Marilor Contribuabili este competentă să soluţioneze contestaţiile
formulate de marii contribuabili ce au ca obiect:
a) creanţe fiscale în cuantum de până la 3 milioane lei;
b) măsura de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de până la 3 milioane lei;
c) deciziile de reverificare, cu excepţia celor pentru care competenţa de soluţionare
aparţine direcţiei generale prevăzute la alin. (5);
d) creanţele fiscale accesorii, indiferent de cuantum, aferente creanţelor fiscale principale stabilite prin decizii de impunere/acte administrative fiscale asimilate deciziilor de
impunere contestate şi pentru care competenţa de soluţionare a contestaţiei revine structurii specializate de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Direcţiei Generale de
Administrare a Marilor Contribuabili.
(4) Contestaţiile formulate de contribuabilii nerezidenţi care nu au pe teritoriul
României un sediu permanent ce au ca obiect creanţe fiscale în cuantum de până la 3
milioane lei se soluţionează de structura specializată de soluţionare a contestaţiilor din
cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/Direcţia Generală de
Administrare a Marilor Contribuabili competentă pentru administrarea creanţelor respectivului contribuabil nerezident.
(5) Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul A.N.A.F. este competentă pentru soluţionarea contestaţiilor care au ca obiect:
a) creanţe fiscale în cuantum de 3 milioane lei sau mai mare;
b) măsura de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de 3 milioane lei sau mai mare;
c) creanţe fiscale şi măsura de diminuare a pierderii fiscale indiferent de cuantum,
precum şi decizia de reverificare, în cazul contestaţiilor formulate de contribuabili împotriva actelor emise de organele fiscale din aparatul central al A.N.A.F.;
d) creanţele fiscale accesorii, indiferent de cuantum, aferente creanţelor fiscale principale stabilite prin decizii de impunere/acte administrative fiscale asimilate deciziilor de
impunere contestate şi pentru care competenţa de soluţionare a contestaţiei revine Direcţiei
generale de soluţionare a contestaţiilor din cadrul A.N.A.F”.
Alte prevederi ale Legii nr. 212/2018
Conform art. V din Legea nr. 212/2018, aceste modificări ale art. 272,
alin. (2)-(5) din Codul de procedură fiscală se aplică contestaţiilor depuse după
data intrării în vigoare a Legii nr. 212/2018, adică începând cu data de 2 august
2018.

