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III. ACTUALITATE LEGISLATIVĂ


ABSTRACT

In May 2019, the following regulations were amended: The Fiscal Code, the Labour Code,
G.E.O. no. 111/2010 on parental leave and childcare monthly allowance and Law no. 279/2005 on
apprenticeship at work, Law no. 7/1996 on cadastre and real estate publicity.
Moreover, the following were amended in the same month: Status of the mediator profession
and Law no. 80/1995 on the status of military personnel, as well as the National Education law no.
1/2011, the latter being amended by a series of regulations.
Moreover, in May 2019, Law no. 302/2004 on international cooperation of the judiciary on
criminal issues was republished.

O.U.G. NR. 111/2010 PRIVIND CONCEDIUL ŞI INDEMNIZAŢIA
LUNARĂ PENTRU CREŞTEREA COPIILOR – MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 89/2019)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
O.U.G. nr. 111/2010
privind concediul şi
indemnizaţia lunară
pentru creşterea
copiilor, precum şi
pentru stabilirea unor
măsuri privind
recuperarea debitelor
reprezentând
indemnizaţie pentru
creşterea copilului,
aprobată cu modificări
prin Legea nr. 132/2011

Actul modificator
Legea nr. 89/2019
pentru modificarea şi
completarea O.U.G. nr.
111/2010 privind
concediul şi
indemnizaţia lunară
pentru creşterea
copiilor, precum şi
pentru stabilirea unor
măsuri privind
recuperarea debitelor
reprezentând
indemnizaţie pentru
creşterea copilului

Sumar
– modifică: art. 16 alin. (3)
lit. c), art. 25 alin. (1) şi alin.
(2) lit. b)
– introduce: art. 9^1, art. 24
alin. (3^1), art. 25 alin. (2)
lit. c), art. 25 alin. (5)-(6)
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(M. Of. nr. 830 din 10
decembrie 2010; cu
modif. ult.)
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(M. Of. nr. 340 din 3
mai 2019)

În M. Of. nr. 340 din 3 mai 2019, s-a publicat Legea nr. 89/2019 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia
lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind
recuperarea debitelor reprezentând indemnizaţie pentru creşterea copilului.
Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar şi completări
O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea
copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind recuperarea debitelor
reprezentând indemnizaţie pentru creşterea copilului, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 132/2011 (M. Of. nr. 830 din 10 decembrie 2010; cu modif. ult.).
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse O.U.G.
nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor,
precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind recuperarea debitelor reprezentând indemnizaţie pentru creşterea copilului.
Art. 9^1 din O.U.G. nr. 111/2010 (introdus prin Legea nr. 89/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 9 se introduce un nou articol, art. 9^1, cu
următorul conţinut:
„În situaţia în care persoana care a beneficiat de concediu şi indemnizaţie pentru
creşterea copilului naşte unul sau mai mulţi copii ori se află într-o nouă situaţie dintre cele
prevăzute la art. 8 alin. (2) într-o perioadă de până la 12 luni de la finalizarea concediului
pentru creşterea copilului anterior, dacă din calculul indemnizaţiei conform art. 2 alin. (2)
rezultă un cuantum al indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului mai mic decât
cuantumul indemnizaţiei primit anterior naşterii celui din urmă copil, se acordă
indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului primită pentru copilul anterior”.
Art. 16 alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 111/2010 (modificat prin Legea
nr. 89/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 16 alin. (3), lit. c) prevedea:
„(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. i), plata indemnizaţiei pentru
creşterea copilului nu se suspendă în cazul în care persoana îndreptăţită se află în
una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
(…)
c) realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului,
prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu, al căror nivel
nu depăşeşte de trei ori cuantumul minim al indemnizaţiei stabilit la art. 2
alin. (2)”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 16 alin. (3), lit. c) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. i), plata indemnizaţiei pentru creşterea
copilului nu se suspendă în cazul în care persoana îndreptăţită se află în una sau mai multe
dintre următoarele situaţii:
(…)
c) realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin
desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu, al căror nivel net nu
depăşeşte de 5 ori cuantumul minim al indemnizaţiei stabilit la art. 2 alin. (2)”.
Art. 24 alin. (3^1) din O.U.G. nr. 111/2010 (introdus prin Legea nr. 89/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 24, după alin. (3) se introduce un nou alineat,
alin. (3^1), cu următorul conţinut:
„(3^1) Nu se consideră culpă a persoanei, în sensul prevederilor alin. (3), nedeclararea
veniturilor pentru care persoana îndreptăţită şi-a îndeplinit obligaţiile fiscale prevăzute de
lege, situaţie în care se aplică dispoziţiile alin. (2)”.
Art. 25 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 111/2010 (modificat prin Legea
nr. 89/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 25 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) prevedeau:
„(1) Angajatorul are obligaţia de a aproba concediul pentru creşterea copilului
prevăzut la art. 2 alin. (1). Perioada de acordare se stabileşte de comun acord cu
angajatul.
(…)
(2) Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau
de serviciu în cazul:
(…)
b) salariatei/salariatului care se află în plata stimulentului de inserţie prevăzut
la art. 7”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 25 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) se modifică şi vor
avea următorul conţinut:
„(1) Angajatorul are obligaţia de a aproba concediul pentru creşterea copilului
prevăzut la art. 2 alin. (1) şi la art. 11 alin. (1) lit. a). Perioada de acordare se stabileşte de
comun acord cu angajatul.
(…)
(2) Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de
serviciu în cazul:
(…)
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b) salariatei/salariatului care se află în plata stimulentului de inserţie prevăzut la art. 7
alin. (1);”.
Art. 25 alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 111/2010 (introdus prin Legea nr. 89/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 25 alin. (2), după lit. b) se introduce o nouă
literă, lit. c), cu următorul conţinut:
„(2) Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de
serviciu în cazul:
(…)
c) salariatei/salariatului care se află în concediul pentru creşterea copilului prevăzut la
art. 11 alin. (1) lit. a)”.
Art. 25 alin. (5)-(6) din O.U.G. nr. 111/2010 (introdus prin Legea nr. 89/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 25, după alin. (4) se introduc două noi
alineate, alin. (5)-(6), cu următorul conţinut:
„(5) În situaţia prevăzută la art. 7 alin. (2), salariata/salariatul are obligaţia de a
anunţa, în scris, angajatorul cu cel puţin 30 de zile înainte intenţia de reluare a raportului
de muncă sau de serviciu.
(6) Este interzis angajatorului să restricţioneze accesul salariatei/salariatului la
acordarea stimulentului de inserţie prevăzut la art. 7 alin. (2), dacă aceasta/acesta şi-a
îndeplinit obligaţia prevăzută la alin. (5)”.
Alte prevederi
Conform art. II, dispoziţiile art. 9^1 din O.U.G. nr. 111/2010 se aplică şi
solicitărilor depuse anterior intrării în vigoare a respectivei legi şi pentru care
decizia de admitere, de către agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti, nu a fost emisă până la această dată.
De asemenea, debitele cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului,
constituite până la data intrării în vigoare a respectivei legi, se scutesc de la plată
numai în cazul în care titularul acestora se află în situaţia prevăzută la art. 24
alin. (3^1) din O.U.G. nr. 111/2010.
Potrivit art. IV, Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G.
nr. 111/2010 se actualizează în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a
respectivei legi.
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STATUTUL PROFESIEI DE MEDIATOR – MODIFICĂRI
(HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE MEDIERE NR. 55/2019)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Anexa la Hotărârea
C.M. nr. 39/2015 privind
aprobarea Statutului
profesiei de mediator
(M. Of. nr. 570 şi 570 bis
din 30 iulie 2015)

Actul modificator
H.G. nr. 55/2019
pentru modificarea
anexei la Hotărârea
C.M. nr. 39/2015
privind aprobarea
Statutului profesiei
de mediator
(M. Of. nr. 344 din 6
mai 2019)

Sumar
– modifică: art. 79 alin. (2);
art. 83 alin. (3)

În M. Of. nr. 344 din 6 mai 2019 s-a publicat Hotărârea Consiliului de Mediere
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului de Mediere nr. 39/2015
privind aprobarea Statutului profesiei de mediator.
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse Statutului
profesiei de mediator, prin Hotărârea Consiliului de Mediere nr. 55/2019.
Art. 79 alin. (2) din Statutul profesiei de mediator (modificat prin Hotărârea
Consiliului de Mediere nr. 55/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 79 alin. (2) se prevedeau următoarele:
„(2) Mandatul reprezentantului ales al Comisiei privind relaţia cu sistemul
judiciar de pe raza Curţii de Apel, începe de la data semnării contractului de
mandat cu Consiliul, şi încetează în a 90-a zi de la predarea mandatului către
următorii membri ai Consiliului;”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 79 alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Mandatul reprezentantului ales al Comisiei privind relaţia cu sistemul judiciar de
pe raza curţii de apel începe de la data semnării contractului de mandat cu Consiliul şi
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încetează în cel mult a 180-a zi de la predarea mandatului către următorii membri ai
Consiliului sau la data predării mandatului către noul reprezentant ales.”
Art. 83 alin. (3) din Statutul profesiei de mediator (modificat prin Hotărârea
Consiliului de Mediere nr. 55/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 83 alin. (3) se prevedeau următoarele:
„(3) Alegerile pentru organele de conducere a C.P.M.J. se organizează o dată la
patru ani, în termen de 30 de zile de la alegerea membrilor Consiliului.
Regulamentul şi procedura de desfăşurare a alegerilor se vor stabili prin hotărâre
de către Consiliu.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 83 alin. (3) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(3) Alegerile pentru organele de conducere a C.P.M.J. se organizează o dată la 4 ani,
în termen de maximum 180 de zile de la alegerea membrilor Consiliului. Regulamentul şi
procedura de desfăşurare a alegerilor se vor stabili prin hotărâre de către Consiliu.”
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LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE NR. 1/2011 – MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 87/2019)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011
(M. Of. nr. 133 din 13
martie 2013)

Actul modificator
Legea nr. 87/2019
pentru aprobarea
O.U.G. nr. 14/2013
privind modificarea
şi completarea Legii
educaţiei naţionale
nr. 1/2011
(M. Of. nr. 345 din 6
mai 2019)

Sumar
– modifică: art. 263 alin. (10)

În M. Of. nr. 345 din 6 mai 2019 s-a publicat Legea nr. 87/2019 pentru
aprobarea O.U.G. nr. 14/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011.
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse Legii
educaţiei naţionale nr. 1/2011.
Art. 263 alin. (10) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (modificat prin
Legea nr. 87/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 263 alin. (10) se prevedeau următoarele:
„(10) Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control poate fi
degrevat parţial de norma didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al
ministrului educaţiei naţionale, elaborate cu consultarea federaţiilor sindicale
reprezentative din învăţământ. De acelaşi drept pot beneficia şi persoanele
desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, ca urmare a
participării la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Prin acelaşi ordin se
stabilesc atribuţiile persoanelor degrevate de norma didactică.”
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 263 alin. (10) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(10) Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control poate fi degrevat total
sau parţial de norma didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, elaborate cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ. De acelaşi drept pot beneficia şi persoanele desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, ca urmare a participării acestora la procesul de monitorizare şi
evaluare a calităţii sistemului de învăţământ, pe baza normelor aprobate prin ordin al
ministrului educaţiei naţionale. Prin acelaşi ordin se stabilesc atribuţiile persoanelor
degrevate de norma didactică.”
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CODUL MUNCII – MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 93/2019)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea nr. 53/2003 –
Codul muncii
(rep. M. Of. nr. 345 din
18 mai 2011; cu modif.
ult.)

Actul modificator
Legea nr. 93/2019 pentru
aprobarea O.U.G. nr.
96/2018 privind
prorogarea unor
termene, precum şi
pentru modificarea şi
completarea unor acte
normative
(M. Of. nr. 354 din 8 mai
2019)

Sumar
– modifică: art. 56 alin. (1)
lit. c)
– introduce: art. 56 alin.
(4)

În M. Of. nr. 354 din 8 mai 2019, s-a publicat Legea nr. 93/2019 pentru
aprobarea O.U.G. nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative.
Astfel, respectivul act normativ modifică, în mod indirect, următoarele acte
normative:
– Codul muncii (rep. M. Of. nr. 345 din 18 mai 2011; 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.).
Vă prezentăm, în continuare, modificările şi completările aduse Codului
muncii.
Art. 56 alin. (1) lit. c) din Codul muncii (modificat prin Legea nr. 93/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 56 alin. (1), lit. c) prevedea:
„(1) Contractul individual de muncă existent încetează de drept:
(…)
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c) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului
minim de cotizare pentru pensionare sau, cu caracter excepţional, pentru salariata
care optează în scris pentru continuarea executării contractului individual de
muncă, în termen de 60 de zile calendaristice anterior împlinirii condiţiilor de
vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la vârsta de 65
de ani; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de
gradul III, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de
vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei
medicale asupra capacităţii de muncă în cazul invalidităţii de gradul I sau II;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 56 alin. (1), lit. c) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„(1) Contractul individual de muncă existent încetează de drept:
(…)
c) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim
de cotizare pentru pensionare sau, cu caracter excepţional, pentru salariata care optează în
scris pentru continuarea executării contractului individual de muncă, în termen de 30 de
zile calendaristice anterior împlinirii condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de
cotizare pentru pensionare, la vârsta de 65 de ani; la data comunicării deciziei de pensie în
cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate,
pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data
comunicării deciziei medicale asupra capacităţii de muncă în cazul invalidităţii de gradul I
sau II;”.
Art. 56 alin. (4) din Codul muncii (introdus prin Legea nr. 93/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 56, după alin. (3) se introduce un nou alineat,
alin. (4), cu următorul conţinut:
„(4) Pe baza unei cereri formulate cu 30 de zile înainte de data îndeplinirii cumulative
a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare şi cu
aprobarea angajatorului, salariatul poate fi menţinut în aceeaşi funcţie maximum 3 ani
peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a contractului
individual de muncă”.
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LEGEA NR. 279/2005 PRIVIND UCENICIA
LA LOCUL DE MUNCĂ – MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 93/2019)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea nr. 279/2005
privind ucenicia la
locul de muncă
(rep. M. Of. nr. 498 din
7 august 2013; cu
modif. ult.)

Actul modificator
Legea nr. 93/2019 pentru
aprobarea O.U.G. nr.
96/2018 privind
prorogarea unor
termene, precum şi
pentru modificarea şi
completarea unor acte
normative
(M. Of. nr. 354 din 8 mai
2019)

Sumar
– modifică: art. 17 lit. d)
– introduce: art. 7^1

În M. Of. nr. 354 din 8 mai 2019, s-a publicat Legea nr. 93/2019 pentru aprobarea O.U.G. nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative.
Astfel, respectivul act normativ modifică, în mod indirect, următoarele acte
normative:
– Codul muncii (rep. M. Of. nr. 345 din 18 mai 2011; 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.).
Vă prezentăm, în continuare, modificările şi completările aduse Legii
nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.
Art. 7^1 din nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă (introdus prin
Legea nr. 93/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 7 se introduce un nou articol, art. 7^1, cu
următorul conţinut:
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„Art. 7^1
Ucenicii care, după perioada de probă, încetează contractul de ucenicie din motive
imputabilelor pot beneficia de un alt program de ucenicie numai după o perioadă de 2 ani de
la data încetării contractului de ucenicie”.
Art. 17 lit. d) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
(modificat prin Legea nr. 93/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 17, lit. d) prevedea:
„Nu beneficiază de prevederile art. 16 angajatorii care:
(…)
d) se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare suspendate sau restricţii asupra acestora”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 17, lit. d) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„Nu beneficiază de prevederile art. 16 angajatorii care:
(…)
d) se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activităţile suspendate
sau au restricţii asupra acestora”.
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LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE NR. 1/2011 – MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 102/2019)

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

Actul modificator
Legea nr. 102/2019
pentru modificarea şi
completarea Legii
educaţiei naţionale nr.
1/2011
(M. Of. nr. 363 din 10 mai
2019)

Sumar
– modifică: art. 99 alin. (1);
– introduce: art. 99 alin.
(3^1)-(3^3).

În M. Of. nr. 363 din 10 mai 2019, s-a publicat Legea nr. 102/2019 pentru
modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.
Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar şi completări Legii
educaţiei naţionale nr. 1/2011 (M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. ult.).
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse Legii
educaţiei naţionale nr. 1/2011.
Art. 99 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (modificat prin Legea
nr. 102/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 99, alin. (1) prevedea:
„(1) Unităţile conexe ale Ministerului Educaţiei Naţionale sunt: Institutul de
Ştiinţe ale Educaţiei, casele corpului didactic, centrele de formare continuă în
limbile minorităţilor naţionale, Centrul Naţional de Instruire Diferenţiată, Unitatea
pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar, palatele şi cluburile copiilor”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 99, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
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„(1) Unităţile conexe ale Ministerului Educaţiei Naţionale sunt: Institutul de Ştiinţe
ale Educaţiei, casele corpului didactic, centrele atestate de formare continuă în limbile
minorităţilor naţionale, Centrul Naţional de Instruire Diferenţiată, Unitatea pentru
Finanţarea Învăţământului Preuniversitar, palatele şi cluburile copiilor şi centrele judeţene
de excelenţă/Centrul Municipiului Bucureşti de Excelenţă”.
Art. 99 alin. (3^1)-(3^3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (introdus
prin Legea nr. 102/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 99, după alin. (3) se introduc trei noi alineate,
alin. (3^1)-(3^3), cu următorul conţinut:
„(3^1) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti funcţionează un centru judeţean de
excelenţă/Centrul Municipiului Bucureşti de Excelenţă, denumit în continuare CEX, ca
unitate conexă a Ministerului Educaţiei Naţionale, cu personalitate juridică, coordonat
metodologic de inspectoratul şcolar. Organizarea şi funcţionarea CEX se stabilesc prin
regulament aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
(3^2) Finanţarea CEX se asigură din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale.
(3^3) CEX organizează, coordonează metodologic, monitorizează şi evaluează, după
caz, la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, următoarele activităţi şi servicii educaţionale:
a) elaborarea strategiilor de identificare şi de selecţie a copiilor şi tinerilor capabili de
performanţe înalte în vederea constituirii unor grupe de performanţă pe discipline, arii
curriculare sau domenii ştiinţifice, artistice şi tehnice;
b) iniţierea acţiunilor de identificare şi promovare a copiilor şi tinerilor capabili de
performanţe înalte;
c) asigurarea, anual, constituirea, funcţionarea şi pregătirea grupelor de excelenţă;
d) elaborarea şi asigurarea implementării unor programe de parteneriat cu diverse
instituţii din ţară şi străinătate, cu organizaţii neguvernamentale, cu comunitatea locală, în
scopul îmbunătăţirii condiţiilor şi resurselor necesare educării diferenţiate a copiilor şi
tinerilor capabili de performanţe înalte;
e) dezvoltarea programelor proprii de cercetare didactică şi organizarea conferinţelor
care au ca temă activităţile specifice centrului de excelenţă;
f) organizarea, anual, a taberelor naţionale de pregătire a copiilor şi tinerilor capabili de
performanţe înalte, pe discipline;
g) poate organiza activitatea de pregătire a loturilor olimpice judeţene/al municipiului
Bucureşti”.

Revista
Universul
Juridic  nr. 5, mai 2019, pp. 103-104
Actualitate
legislativă

103

LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE NR. 1/2011 – MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 103/2019)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011
(M. Of. nr. 18 din 10
ianuarie 2011)

Actul modificator
Legea nr. 103/2019
pentru modificarea
şi completarea Legii
educaţiei naţionale
nr. 1/2011
(M. Of. nr. 371 din 13
mai 2019)

Sumar
– introduce: art. 105 alin. (4),
art. 123 alin. (2^1);
– modifică: art. 105 alin. (2)
lit. e) şi lit. h).

În M. Of. nr. 371 din 13 mai 2019 s-a publicat Legea nr. 103/2019 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse Legii
educaţiei naţionale nr. 1/2011.
Art. 105 alin. (2) lit. e) şi lit. h) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
(modificat prin Legea nr. 103/2019)
Vechea reglementare
În lumina vechii reglementări, art. 105 alin. (2) lit. e) şi lit. h) prevedea următoarele:
„(2) Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi
din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea
bugetului de stat cu această destinaţie, pentru următoarele categorii de cheltuieli:
e) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1);
h) cheltuieli pentru concursuri şcolare şi activităţi educative extraşcolare organizate în cadrul sistemului de învăţământ;”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la 105 alin. (2) lit. e) şi lit. h) se modifică şi va avea
cu următorul conţinut:
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„(2) Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu
această destinaţie, pentru următoarele categorii de cheltuieli:
e) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1), şi pentru
transportul şcolar;
h) cheltuieli pentru concursuri şcolare şi activităţi educative extraşcolare, centre de
excelenţă organizate în cadrul sistemului de învăţământ;”
Art. 105 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (introdus prin Legea
nr. 103/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 105, după alin. (3) se introduce un nou alineat,
alin. (4), cu următorul conţinut:
„(4) Prin bugetul consiliilor locale pot fi aprobate cheltuieli cu reparaţii curente,
respectiv de natura obiectelor de inventar, cu încadrarea în bugetul alocat.”
Art. 123 alin. (2^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (introdus prin
Legea nr. 103/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 123, după alin. (2) se introduce un nou alineat,
alin. (2^1), cu următorul conţinut:
„(2^1) Prin excepţie de la prevederile art. 66 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează universităţile ca,
pentru creditele bugetare din sold la finanţarea de bază, pentru sumele rămase neconsumate
şi reportate din anii precedenţi la obiectivele de investiţii noi, precum şi pentru sumele
rămase necheltuite din investiţii finalizate, să le redistribuie pentru obiective de investiţii
noi, pentru obiective de investiţii în continuare, precum şi alte cheltuieli de natura
investiţiilor.”
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LEGEA NR. 80/1995 PRIVIND STATUTUL CADRELOR
MILITARE – MODIFICĂRI (LEGEA NR. 101/2019)

De Redacţia ProLege

În M. Of. nr. 371 din 13 mai 2019 s-a publicat Legea nr. 101/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.
Vă menţionăm, în continuare, dispoziţiile modificate din Legea nr. 80/1995
privind statutul cadrelor militare.
Astfel, în cadrul Capitolului I „Dispoziţii generale” survin următoarele
modificări:
– se modifică: art. 2 alin. (2^1) lit. A, art. 2 alin. (3), art. 4 lit. a), art. 5 alin. (1);
– se introduce: art. 2 alin. (2^1) lit. A^1;
În cadrul Capitolului II („Îndatoririle şi drepturile cadrelor militare”) se vor
aplica următoarele modificări:
– se modifică: art. 8 alin. (3) lit. c), art. 9 lit. d), art. 14^1 alin. (1) lit. b), art. 14^1
alin. (7), art. 15 alin. (2), art. 19 alin. (1), art. 20^1 alin. (1-2^3), art. 23 alin. (1) lit. b),
art. 25 alin. (1), art. 28 lit. b), art. 29 lit. a) şi c), art. 30 alin. (2) lit. b), titlul Secţiunii a
4-a, art. 32 – art. 34, art. 35;
– se introduce: art. 9^1, art. 14^1 alin. (4^1), art. 14^1 alin. (8^1), art. 14^2 – art.
14^4, art. 15 alin. (3), art. 20^1 alin. (2^4), art. 34^1, art. 35^1 – art. 35^12;
În cadrul Capitolului III („Provenienţa ofiţerilor, maiştrilor militari şi
subofiţerilor”) se vor aplica următoarele modificări:
– se modifică: art. 36 alin. (2), art. 37 lit. e), art. 38 lit. b) şi c), art. 40 lit. b), c), e),
f) şi g), art. 41 lit. h), art. 41^1;
– se introduce: art. 36 alin. (1) lit. d), e), g), h), art. 36 alin. (1) lit. i) – lit. k),
art. 36 alin. (3), art. 38 lit. d) – h), art. 38 alin. (2), art. 40 alin. (2), art. 41^2, art. 43
alin. (1^1);
În cadrul Capitolului IV („Acordarea gradelor şi înaintarea cadrelor militare
în gradele următoare”) survin următoarele modificări:
– se modifică: art. 46 alin. (2), art. 48, art. 50 alin. (5), art. 51 alin. (2), art. 52
alin. (1) şi (2), art. 58 alin. (2) lit. a), art. 63 alin. (2) lit. b);
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– se introduce: art. 45 alin. (2), art. 52 alin. (4) şi (5), art. 54 alin. (1^1), art. 66
alin. (5);
– se abrogă: art. 49;
În cadrul Capitolului V („Degradarea militară, scoaterea din şi reluarea în
evidenţa militară a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor”) se vor aplica
următoarele modificări:
– se introduce: art. 75 alin. (2) – (4);
În cadrul Capitolului VI („Aprecierea, încadrarea şi promovarea în funcţie a
cadrelor militare”” survin următoarele modificări:
– se modifică: art. 84 alin. (1) lit. b);
În cadrul Capitolului VII („Trecerea în rezervă sau direct în retragere a
cadrelor militare”) se vor aplica următoarele modificări:
– se introduce: art. 85 alin. (1) lit. a^1), art. 89 alin. (7^1), art. 91^1;
– se modifică: art. 85 alin. (1) lit. l), art. 85 alin. (2), art. 87 alin. (3), art. 88, art. 89
alin. (5);
În cadrul Capitolului VIII („Limitele de vârstă şi stagiile minime în grad”)
survin următoarele modificări:
– se modifică: art. 94 lit. B), art. 95, art. 97;
– se introduce: art. 94 lit. C);
– se abrogă: art. 94^1;
În cadrul Capitolului IX („Dispoziţii finale şi tranzitorii”) se vor aplica
următoarele modificări:
– se modifică: art. 100, art. 109 alin. (3), (13) şi (14);
– se introduce: art. 105^1, art. 109 alin. (15), art. 110 alin. (2) şi (3).
Alte prevederi ale Legii nr. 101/2019
Potrivit art. III, Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările
şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va
republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă
numerotare.
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LEGEA CADASTRULUI ŞI A PUBLICITĂŢII IMOBILIARE
NR. 7/1996 – MODIFICĂRI (LEGEA NR. 105/2019)

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

Actul modificator
Legea nr. 105/2019
privind modificarea şi
completarea Legii
cadastrului şi a
publicităţii imobiliare
nr. 7/1996, precum şi
pentru modificarea şi
completarea altor acte
normative
(M. Of. nr. 392 din 20
mai 2019)

Sumar
– modifică: art. 3 alin. (2)-(2^2), art.
4 lit. d), art. 9 alin. (6)-(7), art. 9 alin.
(10), alin. (12^1), alin. (29), art. 9 alin.
(30), art. 9 alin. (32) şi alin. (34), art.
11 alin. (1) şi alin. (2) lit. p), art. 13
alin. (2), art. 22 alin. (10), art. 24 alin.
(5)-(6), art. 35 alin. (1), art. 41 alin. (3)
lit. b)-c), art. 41 alin. (5^2) şi alin. (8)
lit. b), art. 41 alin. (9), art. 45 alin. (2);
– introduce: 3 alin. (2^3)-(2^4), art. 4
lit. r^1), art. 9 alin. (7^1), art. 9 alin.
(29^1), art. 13 alin. (14^1)-(14^2), art.
28 alin. (10)-(12), art. 37 alin. (3^1),
art. 40 alin. (5)-(12), art. 41 alin.
(3^1), art. 41 alin. (10);
– abrogă: art. 9 alin. (31), art. 24 alin.
(7), art. 29 alin. (5), art. 36 alin. (1) lit.
b), art. 40 alin. (2).

În M. Of. nr. 392 din 20 mai 2019, s-a publicat Legea nr. 105/2019 privind
modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.
Astfel, respective lege aduce unele modificări, dar şi completări următoarelor
acte normative:
– Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 (M. Of. nr. 720 din
24 septembrie 2015; cu modif. ult.):

108

Actualitate legislativă

– 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. 638 din 23 iulie 2018; cu modif. ult.);
– Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice (M. Of. nr. 492 din 28 iunie 2017; cu modif. ult.);
– Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (rep. M. Of.
nr. 938 din 20 noiembrie 2008; cu modif. ult.);
– Legea fondului funciar nr. 18/1991 (rep. M. Of. nr. 1 din 5 ianuarie 1998; cu
modif. ult.).
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse Legii
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996.
Art. 3 alin. (2)-(2^2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr. 7/1996 (modificat prin Legea nr. 105/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 3, alin. (2)-(2^2) prevedeau:
„(2) La nivelul fiecărui judeţ şi în municipiul Bucureşti se înfiinţează oficiile de
cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare oficii teritoriale, ca
unităţi cu personalitate juridică în subordinea Agenţiei Naţionale, prin reorganizarea actualelor oficii judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie şi al municipiului Bucureşti şi a birourilor de carte funciară.
(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”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 3, alin. (2)-(2^2) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
„(2) La nivelul fiecărui judeţ şi în municipiul Bucureşti funcţionează oficiile de
cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare oficii teritoriale, ca instituţii cu
personalitate juridică în subordinea Agenţiei Naţionale, conduse de directori, care au calitatea de ordonatori terţiari de credite.
(2^1) Directorul oficiului teritorial este numit, concediat sau revocat din funcţie, în
condiţiile legii, prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, contractul individual de muncă al acestuia fiind încheiat pe perioadă nedeterminată.
(2^2) Concedierea sau revocarea din funcţie a directorului oficiului teritorial, dispusă,
în condiţiile legii, prin ordinul prevăzut la alin. (2^1), reprezintă un caz de încetare de
drept a contractului individual de muncă. Fac excepţie persoanele încadrate prin concurs pe
un post în cadrul oficiului teritorial, anterior preluării la Agenţia Naţională, care pot opta
pentru încadrarea pe o funcţie de execuţie vacantă în cadrul oficiului teritorial, dacă persoana îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea respectivei funcţii.”
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Art. 3 alin. (2^3)-(2^4) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr. 7/1996 (introdus prin Legea nr. 105/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 3, după alin. (2^2) se introduc două noi
alineate, alin. (2^3)-(2^4), cu următorul conţinut:
„(2^3) În cazul în care în funcţia de director al oficiului teritorial este numit un
angajat din cadrul instituţiilor subordonate sau al Agenţiei Naţionale, contractul individual de muncă încheiat cu aceste instituţii se suspendă pe perioada exercitării funcţiei de
director.
(2^4) Exercitarea cu caracter temporar a funcţiei vacante sau temporar vacante de şef
serviciu cadastru, şef serviciu publicitate imobiliară sau şef serviciu/birou economic se poate
face prin detaşarea pe această funcţie a unei persoane din cadrul oficiului teritorial care
îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea respectivei funcţii de conducere şi
care nu a fost sancţionată disciplinar”.
Art. 4 lit. d) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
(modificat prin Legea nr. 105/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 4, lit. d) prevedea:
„Agenţia Naţională are următoarele atribuţii principale:
(…)
d) autorizează persoanele fizice şi juridice care pot executa lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, pe teritoriul României,
în condiţiile legii speciale care reglementează înfiinţarea uniunii profesionale a
acestora;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 4, lit. d) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„Agenţia Naţională are următoarele atribuţii principale:
(…)
d) autorizează persoanele fizice şi juridice care pot executa lucrări de specialitate din
domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, pe teritoriul României, în condiţiile legii,
prin ordin cu caracter normativ al directorul general al Agenţiei Naţionale;”.
Art. 4 lit. r^1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
(introdus prin Legea nr. 105/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 4, după lit. r) se introduce o nouă literă,
lit. r^1), cu următorul conţinut:
„Agenţia Naţională are următoarele atribuţii principale:
(…)
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r^1) execută, prin personalul desemnat al instituţiilor subordonate, lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, topografiei, geodeziei şi publicităţii imobiliare, la nivelul
întregii ţări, pentru imobile din domeniul public al statului, identificate ca fiind necesare şi
urgente şi aprobate ca atare prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.
Executarea acestor lucrări se va efectua în conformitate cu prevederile regulamentului
menţionat la art. 20, numai de către echipele cu atribuţii în acest sens, desemnate prin
ordin al directorului general, la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare putând fi constituite
maximum două echipe;”.
Art. 9 alin. (6)-(7) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
(modificat prin Legea nr. 105/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 9, alin. (6)-(7) prevedeau:
„(6) Tarifele şi încasările prevăzute la alin. (3) nu sunt purtătoare de TVA, în
conformitate cu prevederile art. 127 alin. (4)-(6) din Legea nr. 571/2003*) privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste prevederi se aplică şi
tuturor tarifelor, taxelor, precum şi onorariilor notariale percepute exclusiv în
cadrul lucrărilor sistematice de cadastru efectuate în vederea înscrierii în cartea
funciară.
(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)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 9, alin. (6)-(7) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
„(6) Tarifele şi încasările prevăzute la alin. (3) nu sunt purtătoare de TVA, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(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, cu condiţia respectării termenelor maximale prevăzute la alin. (9), cu respectarea prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare
la plata TVA”.
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Art. 9 alin. (7^1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
(introdus prin Legea nr. 105/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 9, după alin. (7) se introduce un nou alineat,
alin. (7^1), cu următorul conţinut:
„(7^1) Sumelor achitate de Agenţia Naţională pentru plata certificatelor de moştenitor
prevăzute la alin. (7) li se adaugă taxa pe valoarea adăugată, dispoziţie aplicabilă tuturor
certificatelor de moştenitor întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării
sistematice, indiferent de data eliberării acestora, de către notarii publici care întrunesc
condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare”.
Art. 9 alin. (10), alin. (12^1) şi alin. (29) din Legea cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr. 7/1996 (modificat prin Legea nr. 105/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 9, alin. (10), alin. (12^1) şi alin. (29) prevedeau:
„(10) În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică nu se datorează impozitul
pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare, prin derogare de la dispoziţiile
art. 77^1 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 571/2003*), cu modificările şi completările
ulterioare, şi niciun fel de alte taxe sau impozite directe sau indirecte către bugetul
de stat sau bugetele locale. Prevederile art. 77^1 alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu
modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile în cadrul procesului de
înregistrare sistematică.
(…)
(12^1) Prin procedurile prevăzute la alin. (32) şi (34^6) se pot stabili categoriile
de imobile exceptate de la decontare, precum şi cele pentru care se decontează un
cuantum mai mic decât cel prevăzut la alin. (30), (31) şi (34^5).
(…)
(29) În cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară se cofinanţează şi lucrările de înregistrare sistematică demarate de unităţile administrativteritoriale”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 9, alin. (10), alin. (12^1) şi alin. (29) se
modifică şi vor avea următorul conţinut:
„(10) În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică nu se datorează impozitul pe
venitul din transferul proprietăţilor imobiliare, prin derogare de la dispoziţiile art. 111
alin. (1) şi (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Prevederile
art. 111 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt
aplicabile în cadrul procesului de înregistrare sistematică.
(…)
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(12^1) Prin procedurile prevăzute la alin. (32) şi (34^6) se pot stabili categoriile de
imobile exceptate de la decontare, precum şi cele pentru care se decontează un cuantum mai
mic decât cel prevăzut la alin. (30) şi (34^5).
(…)
(29) În cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară se cofinanţează şi
lucrările de înregistrare sistematică iniţiate ca urmare a contractării acestora de către
unităţile administrativ-teritoriale, valoarea cofinanţării fiind în cuantumul prevăzut la
alin. (34^5)”.
Art. 9 alin. (29^1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
(introdus prin Legea nr. 105/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 9, după alin. (29) se introduce un nou alineat,
alin. (29^1), cu următorul conţinut:
„(29^1) Sectoarele cadastrale recepţionate de oficiile teritoriale după data intrării în
vigoare a Legii nr. 150/2015 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459
din 25 iunie 2015, indiferent de data contractării acestor lucrări de către unităţile
administrativ-teritoriale, se cofinanţează potrivit alin. (29) şi alin. (30)-(34)”.
Art. 9 alin. (30) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
(modificat prin Legea nr. 105/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 9, alin. (30) prevedea:
„(30) Valoarea cofinanţării este în cuantum fix de 60 lei/carte funciară”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 9, alin. (30) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(30) Taxa pe valoarea adăugată se adaugă, potrivit legii, la sumele prevăzute la
alin. (29) şi (34^5), ce se decontează de Agenţia Naţională pentru cofinanţarea sau finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică contractate de unităţile administrativ-teritoriale”.
Art. 9 alin. (31) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
(abrogat prin Legea nr. 105/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 9, alin. (31) prevedea:
„(31) În situaţia în care lucrările de cadastru sistematic contractate, în condiţiile
alin. (29), de unităţile administrativ-teritoriale au o valoare inferioară celei stabilite
la alin. (30), Agenţia Naţională va deconta o sumă fixă, care nu poate depăşi
valoarea contractului”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 9, alin. (31) se abrogă.
Art. 9 alin. (32) şi alin. (34) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr. 7/1996 (modificat prin Legea nr. 105/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 9, alin. (32) şi alin. (34) prevedeau:
„(32) Plata destinată cofinanţării prevăzute la alin. (31) se face de către Agenţia
Naţională, în limita bugetului aprobat, ulterior finalizării înregistrării sistematice la
nivelul sectorului cadastral, conform unei proceduri stabilite prin regulament
aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.
(…)
(34) Fondurile aferente acestor lucrări se virează în contul unităţilor
administrativ-teritoriale ulterior înfiinţării cărţilor funciare, iar suma ce urmează a
fi virată se va calcula raportat la numărul total de cărţi funciare, în aplicarea situaţiilor particulare prevăzute la alin. (30) şi (31)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 9, alin. (32) şi alin. (34) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
„(32) Plata destinată cofinanţării se face de către Agenţia Naţională, în limita bugetului aprobat, ulterior finalizării înregistrării sistematice la nivelul sectorului cadastral,
conform unei proceduri stabilite prin regulament aprobat prin ordin al directorului general
al Agenţiei Naţionale.
(…)
(34) Fondurile aferente acestor lucrări se virează în contul unităţilor administrativteritoriale ulterior înfiinţării cărţilor funciare, iar suma ce urmează a fi virată se va calcula
raportat la numărul total de cărţi funciare, în aplicarea situaţiilor particulare prevăzute la
alin. (30)”.
Art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. p) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 (modificat prin Legea nr. 105/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 11, alin. (1) şi alin. (2) lit. p) prevedeau:
„(1) 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.
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(2) Specificaţiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în
vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară se aprobă prin ordin cu caracter
normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I, şi cuprinde, în principal, următoarele etape:
(…)
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;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 11, alin. (1) şi alin. (2) lit. p) se modifică şi vor
avea următorul conţinut:
„(1) Unităţile administrativ-teritoriale şi/sau, după caz, sectoarele cadastrale în care se
vor derula lucrări de înregistrare sistematică se aduc la cunoştinţa publică, pe pagina de
internet special creată de către Agenţia Naţională, în scopul informării autorităţilor şi
instituţiilor publice centrale şi locale, precum şi a persoanelor fizice şi juridice care deţin
drepturi referitoare la imobile.
(2) Specificaţiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea
înscrierii imobilelor în cartea funciară se aprobă prin ordin cu caracter normativ al
directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, şi cuprinde, în principal, următoarele etape:
(…)
p) informarea publică, prin afişare, pe pagina de internet special creată de către
Agenţia Naţională în acest scop, cu privire la finalizarea lucrărilor de înregistrare
sistematică la nivelul sectorului cadastral sau a întregii unităţi administrativ-teritoriale;”.
Art. 13 alin. (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
(modificat prin Legea nr. 105/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 13, alin. (2) prevedea:
„(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”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 13, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(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”.
Art. 13 alin. (14^1)-(14^2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr. 7/1996 (introdus prin Legea nr. 105/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 13, după alin. (14) se introduc două noi
alineate, alin. (14^1)-(14^2), cu următorul conţinut:
„(14^1) Dispoziţiile alin. (14) nu sunt aplicabile în cazul în care cu ocazia realizării
lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pentru care au fost emise titluri de
proprietate pe vechile amplasamente, potrivit legilor de restituire a proprietăţilor funciare,
fără efectuarea măsurătorilor de către comisia locală, recunoaşterea reciprocă a limitelor
proprietăţii de către vecini şi în lipsa planurilor parcelare, conform art. 27 alin. (2) din
Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
dacă se constată diferenţe de suprafaţă în plus sau în minus între suprafaţa înscrisă în titlul
de proprietate şi suprafaţa măsurată a vechiului amplasament, caz în care în documentele
tehnice ale cadastrului şi în cărţile funciare care se vor deschide în baza acestora se va
înscrie suprafaţa rezultată din măsurători.
(14^2) Răspunderea pentru corectitudinea întocmirii documentelor tehnice ale cadastrului şi pentru corespondenţa acestora cu realitatea din teren, precum şi pentru identificarea limitelor imobilelor pe vechile amplasamente în concordanţă cu actele juridice puse
la dispoziţie de deţinători revine persoanei autorizate să execute lucrări de specialitate şi
primarului în calitate de preşedinte al comisiei locale de restituire a proprietăţilor funciare”.
Art. 22 alin. (10) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
(modificat prin Legea nr. 105/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 22, alin. (10) prevedea:
„(10) Angajaţilor Agenţiei Naţionale şi ai unităţilor subordonate le este interzis
să execute, în calitate de persoane fizice autorizate sau de experţi judiciari, lucrări
de specialitate de natura celor prevăzute la art. 4 lit. a) şi b)”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 22, alin. (10) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(10) Angajaţilor Agenţiei Naţionale şi ai instituţiilor subordonate le este interzis să
execute, în calitate de persoane fizice autorizate sau de experţi judiciari, lucrări de
specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei şi publicităţii imobiliare, cu
excepţia personalului desemnat să execute lucrările prevăzute la art. 4 lit. r^1).
Personalului prevăzut la art. 4 lit. r^1) îi este interzis să înscrie, să recepţioneze sau să
avizeze lucrările executate ca urmare a identificării acestora ca fiind necesare şi urgente şi
aprobate ca atare prin ordin al directorului general ori să exercite atribuţiile prevăzute la
art. 4 lit. l) cu privire la aceste imobile”.
Art. 24 alin. (5)-(6) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
(modificat prin Legea nr. 105/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 24, alin. (5)-(6) prevedeau:
„(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, al hotărârii instanţei de judecată care se pronunţă
asupra legalităţii acestei operaţiuni, precum şi al 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”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 24, alin. (5)-(6) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
„(5) Intabularea în cartea funciară a transmisiunii drepturilor reale imobiliare ce
operează prin efectul fuziunii/divizării se efectuează pe baza unei documentaţii cuprinzând:
a) hotărârea instanţei de judecată referitoare la proiectul de fuziune/divizare a
persoanei/persoanelor juridice supuse reorganizării;
b) actul de înfiinţare prin care se constituie persoana/persoanele juridice nou-înfiinţată/nou-înfiinţate;
c) actul de modificare a actului constitutiv al persoanei/persoanelor juridice supuse
reorganizării sau, după caz, contractul încheiat între persoanele juridice prin care se
constată modificările privind capitalul social şi/sau patrimoniul acesteia;

Actualitate legislativă

117

d) hotărârea adunării generale a acţionarilor/decizia asociatului unic privind modul de
reorganizare a persoanei/persoanelor juridice;
e) certificatul de înmatriculare emis de registrul comerţului pentru persoana/persoanele juridice nou-creată/nou-create.
(6) Înscrisurile prevăzute la alin. (5) lit. b) – d) se încheie în formă autentică, iar în
cuprinsul lor imobilele se identifică prin număr cadastral şi de carte funciară, aceste
înscrisuri fiind însoţite de dovada de înregistrare a menţiunii formei de reorganizare
suportate de cea/cele existentă/existente”.
Art. 24 alin. (7) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
(abrogat prin Legea nr. 105/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 24, alin. (7) prevedea:
„(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”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 24, alin. (7) se abrogă.
Art. 28 alin. (10)-(12) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr. 7/1996 (introdus prin Legea nr. 105/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 28, după alin. (9) se introduc trei noi alineate,
alin. (10)-(12), cu următorul conţinut:
„(10) Notarea în cartea funciară a calităţii de monument istoric a unui imobil este
scutită de tarif şi se solicită în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului
de clasare sau de schimbare a grupei valorice, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, ordin emis potrivit Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(11) Calitatea de monument istoric se notează în cartea funciară în baza ordinului
prevăzut la alin. (10), Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale sau, după caz, direcţiile
de cultură ori a municipiul Bucureşti având calitate de persoană interesată de a solicita
aceste înscrieri.
(12) Radierea din cartea funciară a calităţii de monument istoric se realizează în baza
ordinului de declasare, emis potrivit Legii nr. 422/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate
cu dispoziţiile alin. (10) şi (11)”.
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Art. 29 alin. (5) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
(abrogat prin Legea nr. 105/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 29, alin. (5) prevedea:
„(5) Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă ce poartă menţiunea
“conform cu originalul” se comunică de îndată, din oficiu, biroului teritorial de
către instanţa care s-a pronunţat ultima asupra fondului, în vederea efectuării
înscrierilor dispuse privitoare la drepturile reale tabulare, actele şi faptele juridice,
precum şi la oricare raporturi juridice supuse publicităţii, referitoare la imobilele
înscrise în cartea funciară”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 29, alin. (5) se abrogă.
Art. 35 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
(modificat prin Legea nr. 105/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 35, alin. (1) prevedea:
„(1) Notarul public care a întocmit un act prin care se transmite, se modifică, se
constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat să ceară, din oficiu,
înscrierea în cartea funciară. În acest scop, va trimite cererea de înscriere a actului
respectiv, în ziua întocmirii lui sau cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare, la
biroul teritorial în a cărui rază de activitate se află imobilul. Despre exercitarea
acestei obligaţii se va face menţiune expresă în cuprinsul actului sau, după caz, al
certificatului de moştenitor. Menţiunea se va face în cazul în care pentru bunurile
din masa succesorală s-a deschis carte funciară sau există documentaţie cadastrală.
La autentificarea actelor notariale prin care se transmite, se modifică sau se
constituie un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte
funciară pentru autentificare, care este valabil timp de 10 zile lucrătoare de la data
înregistrării cererii, sau, după caz, un certificat de sarcini. La autentificarea actelor
notariale prin care se stinge un drept real imobiliar, precum şi în cadrul procedurii
succesorale, pentru imobilele înscrise în cartea funciară se va solicita extras de carte
funciară pentru informare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 35, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„Art. 35
(1) Notarul public care a întocmit un act prin care se transmite, se modifică, se
constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat să ceară, din oficiu, înscrierea în
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cartea funciară. În acest scop va trimite cererea de înscriere a actului respectiv, în ziua
întocmirii lui sau cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare, la biroul teritorial în a cărui
rază de activitate se află imobilul. Despre exercitarea acestei obligaţii se va face menţiune
expresă în cuprinsul actului sau, după caz, al certificatului de moştenitor. Menţiunea se va
face în cazul în care pentru bunurile din masa succesorală s-a deschis carte funciară sau
există documentaţie cadastrală. La autentificarea actelor notariale prin care se transmite, se
modifică sau se constituie un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de
carte funciară pentru autentificare, care este valabil timp de 10 zile lucrătoare de la data
înregistrării cererii, sau, după caz, un certificat de sarcini. La autentificarea actelor
notariale prin care se stinge un drept real imobiliar, precum şi în cadrul procedurii
succesorale, pentru imobilele înscrise în cartea funciară se va utiliza un extras de carte
funciară pentru informare eliberat notarului public sau oricărei alte persoane sau din oficiu,
cu condiţia ca situaţia juridică a imobilului înscrisă în cartea funciară să fi rămas
neschimbată”.
Art. 36 alin. (1) lit. b) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr. 7/1996 (abrogat prin Legea nr. 105/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 36, alin. (1) lit. b) prevedea:
„(1) Actele notariale prin care se transmite, se modifică, se constituie sau se
stinge un drept real imobiliar se încheie numai dacă bunurile imobile sunt înscrise
în cartea funciară, cu excepţia:
(…)
b) actelor şi faptelor juridice care continuă să fie transcrise ori, după caz,
înscrise în vechile registre de transcripţiuni şi inscripţiuni imobiliare, potrivit art.
40 alin. (2);”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 36, alin. (1) lit. b) se abrogă.
Art. 37 alin. (3^1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
(introdus prin Legea nr. 105/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 37, după alin. (3) se introduce un nou alineat,
alin. (3^1), cu următorul conţinut:
„(3^1) Radierea construcţiilor din cartea funciară se efectuează în baza autorizaţiei de
desfiinţare şi a procesului-verbal de recepţie sau, în lipsa acestora, a actului administrativ
emis de autoritatea locală competentă prin care se confirmă desfiinţarea construcţiei,
precum şi a documentaţiei cadastrale, în cazurile prevăzute prin regulamentul de avizare,
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară”.
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Art. 40 alin. (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
(abrogat prin Legea nr. 105/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 40, alin. (2) prevedea:
„(2) Până la deschiderea noilor cărţi funciare, în condiţiile art. 41, în regiunile
de transcripţiuni şi inscripţiuni imobiliare, privilegiile şi ipotecile legale, sechestrul,
urmărirea imobilului, a fructelor şi veniturilor sale, punerea în mişcare a acţiunii
penale, acţiunile pentru apărarea drepturilor reale privitoare la imobilele neînscrise
în cartea funciară, precum şi actele şi faptele juridice privitoare la drepturile personale sau la alte raporturi juridice în legătură cu aceste imobile vor continua să fie
transcrise ori, după caz, înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară, cu
respectarea dispoziţiilor Codului civil şi ale prezentei legi”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 40, alin. (2) se abrogă.
Art. 40 alin. (5)-(12) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr. 7/1996 (introdus prin Legea nr. 105/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 40, după alin. (4) se introduc opt noi alineate,
alin. (5)-(12), cu următorul conţinut:
„(5) Reprezentarea amplasamentelor imobilelor din planurile parcelare întocmite de
către comisiile locale de restituire a proprietăţilor funciare în vederea înscrierii din oficiu a
titlurilor de proprietate emise în baza legilor de restituire a proprietăţilor funciare în conformitate cu alin. (4) constituie o modalitate de punere în concordanţă a amplasamentelor
imobilelor rezultate din măsurători cu identificatorii amplasamentelor imobilelor înscrişi în
titlurile de proprietate. În caz de discrepanţă, prevalează situaţia identificată în urma
măsurătorilor efectuate şi nu se impune rectificarea identificatorilor, respectiv a numărului
de tarla sau parcelă a amplasamentelor imobilelor înscrise eronat în titlurile de proprietate
sau documentele care au stat la baza eliberării acestora. De la data înfiinţării din oficiu a
cărţilor funciare orice evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării
planurilor parcelare îşi pierd valabilitatea.
(6) Răspunderea pentru corectitudinea întocmirii documentelor planurilor parcelare şi
pentru corespondenţa acestora cu realitatea din teren, precum şi pentru identificarea
limitelor imobilelor în concordanţă cu actele juridice puse la dispoziţie de deţinători revine
persoanei autorizate să execute lucrări de specialitate şi primarului în calitate de preşedinte
al comisiei locale de restituire a proprietăţilor funciare.
(7) După recepţionarea de către oficiul teritorial a documentelor planurilor parcelare
pentru publicare, primarul unităţii administrativ-teritoriale va publica, în scop de
informare publică, cu cel puţin 5 zile înainte de afişare, un anunţ prealabil privind afişarea
publică a planului parcelar şi a tabelului parcelar, într-un ziar judeţean, la sediul
consiliului local şi pe pagina de internet a administraţiei publice locale.
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(8) Prin grija primarului unităţii administrativ-teritoriale planul parcelar şi tabelul
parcelar se publică şi se afişează la sediul consiliului local sau într-un alt loc stabilit în acest
scop de către primarul unităţii administrativ-teritoriale şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale, pentru o perioadă de 60 de zile. Cererile de rectificare a
documentelor planurilor parcelare se formulează în termen de 60 de zile de la data afişării şi
sunt însoţite de documente doveditoare. Comisia locală de fond funciar soluţionează cererile
în perioada de afişare publică, dar nu mai târziu de 30 de zile de la finalizarea perioadei de
afişare.
(9) În urma soluţionării cererilor de rectificare a documentelor planurilor parcelare se
emite hotărârea comisiei locale de fond funciar, care se va comunica în condiţiile Legii
nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
(10) Situaţia cadastral-juridică a imobilelor, inclusiv planul parcelar, se actualizează ca
urmare a soluţionării cererilor de rectificare, în condiţiile legii.
(11) Hotărârea comisiei locale de fond funciar prevăzută la alin. (9) poate fi contestată
cu plângere la judecătoria din raza teritorială de situare a imobilului, în termen de 15 zile
de la comunicare.
(12) După modificarea conţinutului documentelor planurilor parcelare, în urma
soluţionării cererilor de rectificare, şi actualizarea evidenţei conform lucrărilor de înregistrare în cadastru şi în cartea funciară realizate la cerere, în perioada de afişare oficiul
teritorial recepţionează documentele planurilor parcelare finale şi deschide cărţile funciare”.
Art. 41 alin. (3) lit. b)-c) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr. 7/1996 (modificat prin Legea nr. 105/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 41 alin. (3), lit. b)-c) prevedeau:
„(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:
(…)
b) dacă suprafaţa din măsurători este mai mare în proporţie de până la 10%
inclusiv, în cazul terenurilor din intravilan, şi de până la 5% în cazul terenurilor
din extravilan, atunci suprafaţa din măsurători se înscrie în cartea funciară în baza
documentaţiei cadastrale şi a declaraţiei proprietarului;
c) dacă suprafaţa din măsurători este mai mare decât procentul stabilit la lit. b),
la cerere, se va putea nota posesia asupra diferenţei de teren, deţinută fără act de
proprietate, în baza procesului-verbal de vecinătate şi a unei adeverinţe eliberate
de autorităţile administraţiei publice locale, prin care se atestă faptul că:
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(i) posesorul este cunoscut că deţine diferenţa de suprafaţă de teren 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;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 41 alin. (3), lit. b)-c) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„(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:
(…)
b) dacă suprafaţa din măsurători este mai mare în proporţie de până la 15% inclusiv,
în cazul terenurilor din intravilan, şi de până la 5% în cazul terenurilor din extravilan,
atunci suprafaţa din măsurători se înscrie în cartea funciară în baza documentaţiei
cadastrale şi a declaraţiei proprietarului;
c) dacă suprafaţa din măsurători este mai mare decât procentul stabilit la lit. b), la
cerere, se va putea nota posesia asupra diferenţei de teren, deţinută fără act de proprietate,
în baza următoarelor documente:
(i) procesul-verbal de vecinătate;
(ii) istoricul de rol fiscal;
(iii) certificatul de atestare fiscală în care să fie indicată suprafaţa rezultată din
măsurătorile cadastrale”.
Art. 41 alin. (3^1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
(introdus prin Legea nr. 105/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 41, după alin. (3) se introduce un nou alineat,
alin. (3^1), cu următorul conţinut:
„(3^1) Încheierea de carte funciară emisă potrivit alin. (3) lit. c) se comunică, din
oficiu, autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială de activitate este
situat imobilul. Împotriva încheierii, autoritatea administraţiei publice locale poate exercita
căile de atac prevăzute de art. 31 alin. (2) şi (3)”.
Art. 41 alin. (5^2) şi alin. (8) lit. b) din Legea cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr. 7/1996 (modificat prin Legea nr. 105/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 41, alin. (5^2) şi alin. (8) lit. b) prevedeau:
„(5^2) În cazul imobilelor proprietate privată a statului sau a unităţilor
administrativ-teritoriale, intabularea se realizează în baza actelor de proprietate, iar
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în lipsa acestora, se poate dispune înscrierea provizorie a dreptului de proprietate
în baza actelor administrative emise cu privire la imobil, în condiţiile legii.
(…)
(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:
(…)
1. 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;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 41, alin. (5^2) şi alin. (8) lit. b) se modifică şi
va avea următorul conţinut:
„(5^2) În cazul imobilelor proprietate privată a statului sau a unităţilor
administrativ-teritoriale, intabularea se realizează în baza actelor de proprietate, iar în lipsa
acestora, în temeiul hotărârii Guvernului, a consiliului judeţean şi a consiliului local de
atestare a apartenenţei la domeniul privat, însoţită de orice alt înscris administrativ emis cu
privire la imobil, în condiţiile legii, care confirmă identitatea dintre imobilul din documentaţia cadastrală şi cel a cărui intabulare se solicită, faptul că imobilul figurează în inventarul bunurilor imobile proprietate privată, precum şi de certificatul de atestare fiscală.
(…)
(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:
(…)
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 al statului sau al unităţilor
administrativ-teritoriale;”.

124

Actualitate legislativă

Art. 41 alin. (9) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
(modificat prin Legea nr. 105/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 41, alin. (9) prevedea:
„(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)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 41, alin. (9) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(9) În toate cazurile în care s-a notat posesia în cartea funciară potrivit prezentului
articol, dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, în condiţiile art. 13 alin. (7)”.
Art. 41 alin. (10) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
(introdus prin Legea nr. 105/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 41, după alin. (9) se introduce un nou alineat,
alin. (10), cu următorul conţinut:
„(10) Terenurile aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi
grădina din jurul acestora, determinate potrivit art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990
privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii, se înscriu în cartea funciară, în lipsa
actelor de proprietate, în baza certificatului prin care se atestă că imobilul este înregistrat în
registrul agricol, eliberat de unitatea administrativ-teritorială în raza căreia este amplasat
imobilul şi a documentaţiei cadastrale”.
Art. 45 alin. (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
(modificat prin Legea nr. 105/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 45, alin. (2) prevedea:
„(2) Persoanele autorizate privind desfăşurarea activităţii de realizare şi de
verificare a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei de către persoanele fizice şi juridice autorizate pe teritoriul României vor
proceda, în baza legii speciale, la constituirea unei uniuni profesionale”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 45, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Persoanele autorizate cu executarea de lucrări de specialitate din domeniile
cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României vor proceda, conform legislaţiei
în vigoare, la constituirea unei uniuni profesionale, care va colabora cu Agenţia Naţională
pentru reglementarea profesiei”.
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LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE NR. 1/2011 – MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 104/2019)

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

Actul modificator
Legea nr. 104/2019 pentru
modificarea şi
completarea art. 223 din
Legea educaţiei naţionale
nr. 1/2011
(M. Of. nr. 392 din 20 mai
2019)

Sumar
– modifică: art. 223 alin. (2),
art. 223 alin. (7) lit. b);
– introduce: art. 223 alin. (6)
lit. d), art. 223 alin. (14)-(16).

În M. Of. nr. 392 din 20 mai 2019, s-a publicat Legea nr. 104/2019 pentru
modificarea şi completarea art. 223 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
(M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. ult.).
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse Legii
educaţiei naţionale nr. 1/2011.
Art. 223 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (modificat prin
Legea nr. 104/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 223, alin. (2) prevedea:
„(2) Veniturile acestor instituţii se compun din sume alocate de la bugetul
Ministerului Educaţiei Naţionale, pe bază de contract, pentru finanţarea de bază,
finanţarea complementară şi finanţarea suplimentară, realizarea de obiective de
investiţii, fonduri alocate pe bază competiţională pentru dezvoltare instituţională,
fonduri alocate pe bază competiţională pentru incluziune, burse şi protecţia socială
a studenţilor, precum şi din venituri proprii, dobânzi, donaţii, sponsorizări şi taxe
percepute în condiţiile legii de la persoane fizice şi juridice, române sau străine, şi
din alte surse. Aceste venituri sunt utilizate de instituţiile de învăţământ superior,
în condiţiile autonomiei universitare, în vederea realizării obiectivelor care le revin
în cadrul politicii statului din domeniul învăţământului şi cercetării ştiinţifice
universitare”.

126

Actualitate legislativă

Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 223, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Veniturile acestor instituţii se compun din sume alocate de la bugetul
Ministerului Educaţiei Naţionale, pe bază de contract, pentru finanţarea de bază,
finanţarea complementară şi finanţarea suplimentară, realizarea de obiective de investiţii,
fonduri alocate pe bază competiţională pentru dezvoltare instituţională, fonduri alocate pe
bază competiţională pentru incluziune, burse şi protecţia socială a studenţilor, fonduri
destinate cluburilor sportive universitare, precum şi din venituri proprii, dobânzi, donaţii,
sponsorizări şi taxe percepute în condiţiile legii de la persoane fizice şi juridice, române sau
străine, şi din alte surse. Aceste venituri sunt utilizate de instituţiile de învăţământ
superior, în condiţiile autonomiei universitare, în vederea realizării obiectivelor care le
revin în cadrul politicii statului din domeniul învăţământului şi cercetării ştiinţifice
universitare”.
Art. 223 alin. (6) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (introdus prin
Legea nr. 104/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 223 alin. (6), după lit. c) se introduce o nouă
literă, lit. d), cu următorul conţinut:
„(6) Finanţarea complementară se realizează de Ministerul Educaţiei Naţionale prin:
(…)
d) fonduri alocate pentru cluburile sportive universitare”.
Art. 223 alin. (7) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (modificat
prin Legea nr. 104/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 223 alin. (7), lit. b) prevedea:
„(7) Finanţarea instituţiilor de învăţământ superior de stat se face pe bază de
contract încheiat între Ministerul Educaţiei Naţionale şi instituţia de învăţământ
superior respectivă, după cum urmează:
(…)
b) contract complementar pentru finanţarea reparaţiilor capitale, a dotărilor şi
a altor cheltuieli de investiţii, precum şi subvenţii pentru cazare şi masă;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 223 alin. (7), lit. b) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„(7) Finanţarea instituţiilor de învăţământ superior de stat se face pe bază de contract
încheiat între Ministerul Educaţiei Naţionale şi instituţia de învăţământ superior
respectivă, după cum urmează:
(…)
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b) contract complementar pentru finanţarea reparaţiilor capitale, a dotărilor şi a altor
cheltuieli de investiţii, subvenţii pentru cazare şi masă, precum şi fonduri pentru finanţarea
cluburilor sportive universitare;”.
Art. 223 alin. (14)-(16) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (introdus prin
Legea nr. 104/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 223, după alin. (13) se introduc trei noi
alineate, alin. (14)-(16), cu următorul conţinut:
„(14) Instituţiile de învăţământ superior de stat pot aloca fonduri pentru cluburile
sportive universitare şi pot pune la dispoziţia acestora baza materială a universităţii, în
mod gratuit.
(15) Cluburile sportive universitare pot pune baza materială proprie la dispoziţia
universităţilor, în mod gratuit.
(16) Instituţiile de învăţământ superior de stat pot prelua în subordinea lor cluburi
sportive, caz în care devin ordonatori secundari de credite”.
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CODUL FISCAL – MODIFICĂRI
(O.U.G. NR. 31/2019)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal
(M. Of. nr. 688 din 10
septembrie 2015)

Actul modificator
O.U.G. nr. 31/2019
privind acordarea
unor facilităţi fiscale
şi pentru
modificarea şi
completarea Legii nr.
227/2015 privind
Codul fiscal, pentru
completarea O.U.G.
nr. 11/2018 pentru
adoptarea unor
măsuri bugetare şi
pentru modificarea
Legii-cadru nr.
153/2017 privind
salarizarea
personalului plătit
din fonduri publice
(M. Of. nr. 403 din 23
mai 2019)

Sumar
– modifică: art. 291 alin. (2)
lit. e)
– introduce: art. art. 291 alin.
(2) lit. k)

În M. Of. nr. 403 din 23 mai 2019 s-a publicat O.U.G. nr. 31/2019 privind
acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea O.U.G. nr. 11/2018 pentru
adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
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Art. 291 („Cotele de taxă”) alin. (2) lit. e) din Codul fiscal (modificat prin
O.U.G. nr. 31/2019)
Vechea reglementare
În lumina vechii reglementări, art. 291 alin. (2) la, lit. e), prevedea următoarele:
„Cota redusă de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele
prestări de servicii şi/sau livrări de bunuri:
(…)
e) livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia
băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din
specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor,
produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele. Prin normele metodologice se stabilesc codurile NC corespunzătoare acestor bunuri;”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, alin. 291 alin. (2) lit. e) 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:
(…)
a) livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor
alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice,
seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a
completa sau înlocui alimentele, cu excepţia celor prevăzute la alin. (3) lit. k). Prin normele
metodologice se stabilesc codurile NC corespunzătoare acestor bunuri;”
Art. 291 („Cotele de taxă”) alin. (2) lit. k) din Codul fiscal (introdus prin
O.U.G. nr. 31/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 291 alin. (3), după lit. j) se introduce o nouă
literă, lit. k), cu următorul conţinut:
„Cota redusă de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele prestări
de servicii şi/sau livrări de bunuri:
(…)
k) livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane,
eco, tradiţionale, autorizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Livrarea acestor alimente va fi însoţită de copia documentului de
recunoaştere/atestare/certificare eliberat de autoritatea competentă, cu excepţia
livrării efectuate către consumatorul final.”
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LEGEA NR. 302/2004 PRIVIND COOPERAREA JUDICIARĂ
INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ – REPUBLICARE
(M. OF. NR. 411/27.05.2019)

De Redacţia ProLege
În M. Of. nr. 411 din 27 mai 2019, s-a republicat Legea nr. 302/2004 privind
cooperarea judiciară internaţională în materie penală.
Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie
penală a fost republicată în temeiul art. II din Legea nr. 236/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală (M. Of. nr. 993 din 14 decembrie 2017), dându-se textelor
o nouă numerotare.
Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie
penală a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din
31 mai 2011, iar ulterior modificată şi completată prin:
– Legea nr. 300/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004
privind cooperarea juridică internaţională în materie penală (M. Of. nr. 772 din 11
decembrie 2013);
– Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative (M. Of. nr. 961 din 24 decembrie 2015).
Structură
Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie
penală, aşa cum a fost republicată, are următoarea structură:
Titlul I („Dispoziţii generale”)
Capitolul I („Domeniul de aplicare şi principii generale ale cooperării judiciare
internaţionale în materie penală”)
Capitolul II („Dispoziţii generale privind procedura de cooperare judiciară
internaţională în materie penală”)
Titlul II („Extrădarea”)
Capitolul I („Extrădarea pasivă”)
Secţiunea 1(„Condiţii pentru extrădare”)
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Secţiunea a 2-a („Procedura extrădării din România”)
Secţiunea a 3-a (Efectele extrădării din România
Capitolul II („Extrădarea active”)
Secţiunea 1 („Condiţii pentru solicitarea extrădării”)
Secţiunea a 2-a („Procedura de solicitare a extrădării”)
Secţiunea a 3-a („Efectele extrădării în România”)
Capitolul III („Dispoziţii comune”)
Capitolul IV („Dispoziţii pentru punerea în aplicare a unor instrumente
juridice în materie de extrădare adoptate la nivelul Uniunii Europene
Titlul III („Dispoziţii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii
Europene în aplicarea Deciziei-cadru 2002/584/JAI a Consiliului Uniunii
Europene din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre”)
Capitolul I („Dispoziţii generale”)
Capitolul II („Emiterea de către autorităţile române a unui mandat european
de arestare”)
Capitolul III („Executarea de către autorităţile române a unui mandat
european de arestare”)
Capitolul IV („Alte dispoziţii”)
Titlul IV („Transferul de proceduri în materie penală”)
Capitolul I („Cererea de transfer al procedurii penale”)
Capitolul II („Preluarea sau iniţierea procedurilor penale la cererea unui stat
străin”)
Capitolul III („Dispoziţii pentru punerea în practică a Convenţiei din 19 iunie
1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind
eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, Schengen”)
Titlul V („Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti, a ordonanţelor penale şi a actelor judiciare în relaţia cu statele terţe”)
Capitolul I („Dispoziţii generale”)
Capitolul II („Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti străine”)
Secţiunea 1 („Transferarea persoanelor condamnate, deţinute în state terţe, în
vederea executării pedepsei sau a măsurii privative de libertate într-un penitenciar
sau unitate sanitară din România”)
Secţiunea a 2-a („Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti străine,
în cazul în care persoana condamnată se află în România”)
Capitolul III („Proceduri speciale de recunoaştere şi executare”)
Capitolul IV („Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti şi a altor
acte procedurale emise de autorităţile judiciare române”)
Secţiunea 1 („Transferarea din România în alte state a persoanelor condamnate, aflate în executarea, în regim de detenţie, a unor pedepse sau măsuri privative de libertate”)
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Secţiunea a 2-a („Recunoaşterea şi executarea, pe teritoriul altor state, a
hotărârilor judecătoreşti şi a altor acte procedurale emise de autorităţile judiciare
române”)
Titlul VI („Dispoziţii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii
Europene în aplicarea Deciziei-cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27
noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în cazul
hotărârilor judecătoreşti în materie penală care impun pedepse sau măsuri
privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană”)
Capitolul I („Dispoziţii generale”)
Capitolul II („Punerea în executare pe teritoriul României a pedepselor sau
măsurilor privative de libertate aplicate de instanţele altor state membre ale
Uniunii Europene”)
Secţiunea 1 („Dispoziţii comune”)
Secţiunea a 2-a („Transferarea persoanelor condamnate, deţinute în alte state
membre ale Uniunii Europene, în vederea executării pedepsei sau a măsurii
privative de libertate într-un penitenciar sau unitate sanitară din România”)
Secţiunea a 3-a („Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti
pronunţate în alte state membre ale Uniunii Europene, în cazul în care persoana
condamnată se află în România”)
Capitolul III („Recunoaşterea şi executarea în alte state membre ale Uniunii
Europene a hotărârilor judecătoreşti române prin care au fost aplicate pedepse
privative de libertate”)
Secţiunea 1 („Transferarea persoanelor condamnate deţinute într-un
penitenciar sau unitate medicală din România, în vederea executării pedepsei în
alte state membre ale Uniunii Europene”)
Titlul VII („Recunoaşterea şi executarea în relaţia cu statele membre ale
Uniunii Europene a hotărârilor judecătoreşti prin care au fost dispuse sancţiuni
sau măsuri penale neprivative de libertate”)
Capitolul I („Dispoziţii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii
Europene în aplicarea Deciziei-cadru 2009/829/JAI a Consiliului din 23 octombrie
2009 privind aplicarea, între statele membre ale Uniunii Europene, a principiului
recunoaşterii reciproce în materia deciziilor privind măsurile de supraveghere
judiciară ca alternativă la arestarea preventivă”)
Secţiunea 1 („Dispoziţii generale”)
Secţiunea a 2-a („Supravegherea de către autorităţile altor state membre ale
Uniunii Europene a respectării obligaţiilor stabilite de organele judiciare române”)
Secţiunea a 3-a („Supravegherea de către autorităţile române a respectării
obligaţiilor stabilite de alte state membre ale Uniunii Europene”)
Capitolul II („Dispoziţii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii
Europene în aplicarea Deciziei-cadru 2008/947/JAI a Consiliului din 27 noiembrie
2008 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în cazul hotărârilor
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judecătoreşti şi al deciziilor de probaţiune în vederea supravegherii măsurilor de
probaţiune şi a sancţiunilor alternative”)
Secţiunea 1 („Dispoziţii generale”)
Secţiunea a 2-a („Recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti şi a deciziilor de
probaţiune care stabilesc măsuri de probaţiune sau sancţiuni alternative date de
către instanţele sau autorităţile altor state membre ale Uniunii Europene, în scopul
executării lor în România”)
Secţiunea a 3-a („Recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti care stabilesc măsuri
de probaţiune sau sancţiuni alternative date în România în scopul executării lor în
alte state membre ale Uniunii Europene”)
Titlul VIII („Asistenţa judiciară în materie penală”)
Capitolul I („Asistenţa judiciară internaţională”)
Capitolul II („Dispoziţii privind asistenţa judiciară aplicabile în relaţia cu
statele membre ale Uniunii Europene”)
Secţiunea 1 („Dispoziţii pentru punerea în aplicare a Convenţiei din 19 iunie
1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind
eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, Schengen”)
Secţiunea a 2-a („Dispoziţii pentru aplicarea Convenţiei din 29 mai 2000
privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale
Uniunii Europene şi a Protocolului la aceasta din 16 octombrie 2001”)
Secţiunea a 3-a („Dispoziţii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii
Europene în aplicarea Deciziei-cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003
privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de indisponibilizare a
bunurilor sau a probelor”)
Secţiunea a 4-a („Dispoziţii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii
Europene în aplicarea Deciziei-cadru 2005/214/JAI a Consiliului din 24 februarie
2005 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce a sancţiunilor
pecuniare”)
Secţiunea a 5-a („Dispoziţii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii
Europene în aplicarea Deciziei-cadru 2006/783/JAI din 6 octombrie 2006 privind
aplicarea principiului recunoaşterii reciproce la ordinele de confiscare”)
Secţiunea a 6-a („Dispoziţii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii
Europene în aplicarea Directivei 2014/41/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 3 aprilie 2014 privind ordinul european de anchetă în materie
penală”)
Titlul IX („Dispoziţii finale”)
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IV. DIN JURISPRUDENŢĂ ÎCCJ
RIL


ABSTRACT

In relation to the activity of the High Court of Cassation and Justice (the Panel regarding the
appeal in the interest of the law), several decisions on admission were ruled on in relation to: The
Criminal Code, Framework law no. 330/2009 on unitary remuneration of the staff paid from public
funds, Law no. 254/2013 on execution of punishments and measures ordered by the court during the
trial entered into force.
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Decizia
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Complet Act normativ
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RIL

Articol

Sumar

Art. 174, cu
referire la art.
154 alin. (2)
teza I

În cazul infracţiunilor
simple a căror latură
obiectivă implică
producerea unei
pagube ori realizarea
unui folos necuvenit
pe o perioadă de timp,
prin data săvârşirii
infracţiunii şi data de
la care începe să curgă
termenul de
prescripţie a
răspunderii penale se
înţelege momentul
apariţiei primei
pagube ori al obţinerii
primului folos
necuvenit.
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În M. Of. nr. 334 din 2 mai 2019, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet RIL)
nr. 5/2019 referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 174, cu referire
la art. 154 alin. (2) teza I din Codul penal. Astfel, Înalta Curte a stabilit că în cazul
infracţiunilor simple a căror latură obiectivă implică producerea unei pagube ori
realizarea unui folos necuvenit pe o perioadă de timp, prin data săvârşirii
infracţiunii şi data de la care începe să curgă termenul de prescripţie a răspunderii penale se înţelege momentul apariţiei primei pagube ori al obţinerii
primului folos necuvenit.
Obiectul recursului în interesul legii
Art. 154 („Termenele de prescripţie a răspunderii penale”) alin. (2) teza I din
NCP
„(2) Termenele prevăzute în prezentul articol încep să curgă de la data săvârşirii
infracţiunii. În cazul infracţiunilor continue termenul curge de la data încetării acţiunii
sau inacţiunii, în cazul infracţiunilor continuate, de la data săvârşirii ultimei acţiuni sau
inacţiuni, iar în cazul infracţiunilor de obicei, de la data săvârşirii ultimului act”.
Art. 174 („Săvârşirea unei infracţiuni”) din NCP
„Prin săvârşirea unei infracţiuni sau comiterea unei infracţiuni se înţelege săvârşirea
oricăreia dintre faptele pe care legea le pedepseşte ca infracţiune consumată sau ca tentativă,
precum şi participarea la comiterea acestora în calitate de coautor, instigator sau complice”.
Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materie
În ceea ce priveşte modul în care instanţele judecătoreşti s-au raportat la
dispoziţiile ce formează obiectul recursului în interesul legii, se remarcă existenţa
practicii neunitare, sens în care au fost identificate trei orientări jurisprudenţiale,
astfel:
– potrivit opiniei majoritare, termenul de prescripţie începe să curgă de la
data la care s-a realizat elementul material al laturii obiective a infracţiunii (data
acţiunii);
– conform celei de-a doua orientări, data de la care începe să curgă termenul
de prescripţie a răspunderii penale este data la care s-a produs o primă pagubă,
chiar dacă aceasta se produce în continuare şi ulterior;
– potrivit celei de-a treia opinii, data la care începe să curgă termenul de
prescripţie este data la care s-a produs în mod definitiv urmarea imediată.
Punctul de vedere al PÎCCJ
Prin Adresa nr. 2.812/C/2.656/III-5/2018, PÎCCJ a considerat că elementul
material al laturii obiective este compus dintr-o unică acţiune care nu se
prelungeşte în timp, respectiv fapta funcţionarului public de a îndeplini un act
prin încălcarea unei legi, fapta funcţionarului de a lua o decizie prin care s-a
produs un folos pentru o rudă, acţiunea de inducere în eroare prin prezentarea
unor acte false.
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Astfel, în cazul acestor infracţiuni, urmarea imediată se produce într-un
interval de timp independent de vreo acţiune a autorului infracţiunii, iar
infracţiunea se consumă în momentul în care s-a produs paguba sau folosul
patrimonial.
Jurisprudenţa Curţii Constituţionale
La nivelul Curţii Constituţionale, nu a fost identificată jurisprudenţă
referitoare la chestiunea de drept ce face obiectul dezbaterii.
Raportul asupra recursului în interesul legii
Potrivit raportului întocmit în cauză, s-a apreciat că, indiferent de natura
juridică a infracţiunilor care fac obiectul recursului în interesul legii, respectiv dacă
sunt infracţiuni simple (în mod abstract) sau asimilate infracţiunilor progresive, în
cazul infracţiunilor a căror latură obiectivă implică producerea unei
pagube/realizarea unui folos necuvenit pe o perioadă de timp, data consumării şi,
implicit, data de la care începe să curgă termenul de prescripţie a răspunderii
penale nu poate fi alta decât momentul apariţiei primei pagube/obţinerii
primului folos patrimonial sau a primei urmări imediate relevante penal, acest
moment fiind cel care permite încadrarea faptei comise drept infracţiune.
Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 5/2019
Prin Decizia nr. 5/2019, ÎCCJ (Complet RIL) a admis recursul în interesul legii
formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie şi, în interpretarea şi aplicarea art. 174, cu referire la art. 154 alin. (2)
teza I din Codul penal şi a stabilit că: „prin data săvârşirii infracţiunii şi, implicit,
data de la care începe să curgă termenul de prescripţie a răspunderii penale în
cazul infracţiunilor simple a căror latură obiectivă implică producerea unei
pagube ori realizarea unui folos necuvenit pe o perioadă de timp se înţelege
momentul apariţiei primei pagube ori al obţinerii primului folos necuvenit”.

