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Actualitatea legislativă

III. ACTUALITATEA LEGISLATIVĂ


ABSTRACT

In July 2019, several legislative acts were published in the Official Gazette, among which we
mention: The Administrative Code, Law no. 127/2019 on the public pension system, Law
no. 129/2019 regarding the prevention and the fight against money laundering and financing of
terrorism.
Furthermore, in July 2019, the following legislative acts were amended: G.E.O. no. 195/2002
regarding public road traffic, Law no. 263/2010 on the unitary pension system, Law no. 215/2001 on
the local public administration, G.E.O. no 28/1999 on economic operators’ obligation to use fiscal
electronic cash registers.
Moreover, in July 2019, the Fiscal Procedure Code, the Companies Law, the Law for the
organization and practice of the lawyer’s profession, the Labor Code, the Fiscal Code and the Law on
mediation and organization of the profession of mediator were amended.
Along the same line, the Law on territorial arrangement and urban planning, the Law on the
protection of animals used for scientific purposes, the Law on the election of Senate and Chamber of
Deputies and the G.O. no. 26/2000 on associations and foundations were subject to amendments.

CODUL ADMINISTRATIV A FOST PUBLICAT
ÎN MONITORUL OFICIAL

De Redacţia Pro Lege
În M. Of. nr. 555 din 5 iulie 2019 a fost publicată O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ.
În continuare, vom prezenta structura acestui Cod, la final axându-ne pe
câteva dispoziţii importante:
PARTEA I („Dispoziţii generale”)
TITLUL I („Dispoziţii generale”)
TITLUL II („Definiţii generale aplicabile administraţiei publice”)
TITLUL III („Principiile generale aplicabile administraţiei publice”)
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PARTEA a II-a („Administraţia publică centrală”)
TITLUL I („Guvernul”)
Capitolul I („Rolul şi funcţiile Guvernului”)
Capitolul II („Organizarea Guvernului”)
Secţiunea 1 („Dispoziţii generale”)
Secţiunea a 2-a („Aparatul de lucru al Guvernului”)
Capitolul III („Funcţionarea Guvernului”)
Secţiunea 1 („Principalele atribuţii ale Guvernului”)
Secţiunea a 2-a („Rolul şi atribuţiile prim-ministrului”)
Secţiunea a 3-a („Şedinţele Guvernului”)
Secţiunea a 4-a („Actele Guvernului”)
Capitolul IV („Exercitarea mandatului de membru al Guvernului”)
Capitolul V („Răspunderea Guvernului”)
TITLUL II („Administraţia publică centrală de specialitate”)
Capitolul I („Dispoziţii generale”)
Capitolul II („Conducerea ministerelor”)
Capitolul III („Organizarea şi funcţionarea ministerelor”)
Capitolul IV („Alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale”)
TITLUL III („Autorităţile administrative autonome”)
PARTEA a III-a („Administraţia publică locală”)
TITLUL I („Dispoziţii generale”)
TITLUL II („Descentralizarea”)
Capitolul I („Dispoziţii generale”)
Capitolul II („Cadrul instituţional al procesului de descentralizare”)
TITLUL III („Regimul general al autonomiei locale”)
TITLUL IV („Unităţile administrativ-teritoriale în România”)
TITLUL V („Autorităţile administraţiei publice locale”)
Capitolul I („Dispoziţii generale”)
Capitolul II („Competenţele autorităţilor administraţiei publice locale”)
Capitolul III („Consiliul local”)
Secţiunea 1 („Constituirea consiliului local”)
Secţiunea a 2-a („Organizarea consiliului local”)
Secţiunea a 3-a („Mandatul, rolul şi atribuţiile consiliului local”)
Secţiunea a 4-a („Funcţionarea consiliului local”)
Secţiunea a 5-a („Dizolvarea consiliului local”)
Capitolul IV („Primarul”)
Secţiunea 1 („Dispoziţii generale”)
Secţiunea a 2-a („Rolul şi atribuţiile primarului”)
Secţiunea a 3-a („Suspendarea şi încetarea mandatului primarului”)
Capitolul V („Administraţia publică a municipiului Bucureşti”)
Capitolul VI („Consiliul judeţean”)
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Secţiunea 1 („Constituirea consiliului judeţean”)
Secţiunea a 2-a („Funcţionarea consiliului judeţean”)
Secţiunea a 3-a („Dizolvarea consiliului judeţean”)
Capitolul VII („Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean”)
Secţiunea 1 („Dispoziţii generale”)
Secţiunea a 2-a („Rolul şi atribuţiile preşedintelui consiliului judeţean”)
Secţiunea a 3-a („Alte dispoziţii aplicabile preşedintelui şi vicepreşedintelui
consiliului judeţean”)
Capitolul VIII („Actele autorităţilor administraţiei publice locale”)
TITLUL VI („Mandatul de ales local”)
Capitolul I („Dispoziţii generale”)
Capitolul II („Suspendarea şi încetarea mandatului de ales local”)
Capitolul III („Drepturile şi obligaţiile aleşilor locali”)
Secţiunea 1 („Drepturile aleşilor locali”)
Capitolul IV („Incompatibilităţile aleşilor locali şi conflictul de interese”)
Capitolul V („Răspunderea aleşilor locali”)
TITLUL VII („Alte dispoziţii aplicabile administraţiei publice locale”)
Capitolul I („Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale”)
Capitolul II („Administratorul public”)
Capitolul III („Iniţiativa cetăţenească şi adunările cetăţeneşti”)
PARTEA a IV-a („Prefectul, instituţia prefectului şi serviciile publice
deconcentrate”)
TITLUL I („Prefectul şi subprefectul”)
Capitolul I („Dispoziţii generale”)
Capitolul II („Atribuţiile prefectului şi subprefectului”)
Capitolul III („Raporturile cu alte autorităţi şi instituţii publice”)
Capitolul IV („Structuri funcţionale”)
Capitolul V („Drepturi şi îndatoriri ale prefecţilor”)
Secţiunea 1 („Drepturile prefecţilor”)
Secţiunea a 2-a („Îndatoriri şi interdicţii ale prefecţilor”)
Capitolul VI („Actele şi răspunderea prefectului”)
TITLUL II („Serviciile publice deconcentrate”)
Capitolul I („Dispoziţii generale”)
Capitolul II („Conducerea serviciilor publice deconcentrate”)
PARTEA a V-a („Reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a
statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale”)
TITLUL I („Exercitarea dreptului de proprietate publică a statului sau a
unităţilor administrativ-teritoriale”)
Capitolul I („Dispoziţii generale”)
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Capitolul II („Trecerea bunurilor în domeniul public”)
Capitolul III („Modalităţile de exercitare a dreptului de proprietate publică
al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale”)
Secţiunea 1 („Dispoziţii generale”)
Secţiunea a 2-a („Darea în administrare a bunurilor proprietate publică”)
Secţiunea a 3-a („Concesionarea bunurilor proprietate publică”)
Secţiunea a 4-a („Închirierea bunurilor proprietate publică”)
Secţiunea a 5-a („Darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică”)
TITLUL II („Exercitarea dreptului de proprietate privată a statului sau a
unităţilor administrativ-teritoriale”)
Capitolul I („Dispoziţii generale”)
Capitolul II („Trecerea bunurilor în domeniul privat”)
Capitolul III („Unele reguli privind exercitarea dreptului de proprietate
privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale”)
După cum am precizat anterior, ne vom referi în cele ce urmează la câteva
dispoziţii relevante din acest Cod administrativ, mai precis:
Potrivit art. 1, obiectul de reglementare este cadrul general pentru organizarea şi
funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice, statutul personalului din cadrul acestora, răspunderea administrativă, serviciile publice, precum
şi unele reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului şi a
unităţilor administrativ-teritoriale.
Art. 4 menţionează faptul că respectivul cod se aplică în activitatea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice, în raporturile dintre autorităţile şi
instituţiile administraţiei publice, precum şi în raporturile acestora cu alte subiecte
de drept public sau privat”.
Ne vom opri şi asupra art. 94 care ne aduce în prim-plan situaţia în care, în
unităţile sau subdiviziunile administrativ-teritoriale în care cetăţenii care aparţin
unei minorităţi naţionale cu o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor,
stabilit la ultimul recensământ, autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile
publice aflate în subordinea acestora, precum şi serviciile publice deconcentrate
trebuie să asigure folosirea, în raporturile cu aceştia, şi a limbii minorităţii naţionale respective;
Cu referire la articolul menţionat anterior, aducem în completare şi dispoziţia
care conferă autorităţilor administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) din art.
94, posibilitatea ca, prin hotărâre, să decidă asigurarea folosirii limbii minorităţilor
naţionale în unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând
minorităţilor naţionale nu ating ponderea de peste 20%;
O altă modificare aprobată de noul act normativ vizează înlocuirea sintagmei
în forma „bilingv” cu sintagma „în limba română şi în limba minorităţilor”, în
situaţia în care în comunitate trăiesc mai multe minorităţi.
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LEGEA PRIVIND SISTEMUL PUBLIC DE PENSII
A FOST PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL

De Redacţia Pro Lege
În M. Of. nr. 563 din 9 iulie a fost publicată Legea nr. 127/2019 privind
sistemul public de pensii.
În cele ce urmează, vom prezenta structura acestui act normativ, la final
urmând a ne axa pe câteva dispoziţii relevante.
TITLUL I („Dispoziţii generale”)
TITLUL II („Bugetul asigurărilor sociale de stat”)
TITLUL III („Contribuţia de asigurări sociale”)
TITLUL IV („Prestaţii de asigurări sociale în sistemul public de pensii”)
Capitolul I („Pensii”)
Secţiunea 1 („Pensia pentru limită de vârstă”)
Secţiunea a 2-a („Pensia anticipată”)
Secţiunea a 3-a („Pensia de invaliditate”)
Secţiunea a 4-a („Pensia de urmaş”)
Capitolul II („Calculul prestaţiilor de asigurări sociale”)
Secţiunea 1 („Calculul pensiilor”)
Secţiunea a 2-a („Pensia minimă”)
Capitolul III („Stabilirea şi plata pensiilor”)
Capitolul IV („Alte prestaţii de asigurări sociale”)
TITLUL V („Casa Naţională de Pensii Publice”)
Capitolul I („Organizarea CNPP”)
Capitolul II („Atribuţiile CNPP şi ale caselor teritoriale de pensii”)
TITLUL VI („Răspunderea juridică”)
Capitolul I („Contravenţii”)
Capitolul II („Jurisdicţia asigurărilor sociale”)
TITLUL VII („Dispoziţii tranzitorii şi finale”)
Capitolul I („Dispoziţii tranzitorii”)
Capitolul II („Dispoziţii finale”)
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Cu privire la reglementările cu element de noutate ca parte integrantă a acestui
act normativ, menţionăm următoarele:
Art. 14 care introduce masterul şi doctoratul ca perioade necontributive
asimilate stagiului de cotizare, urmând a se adăuga facultăţii, stagiului militar,
pensiei de invaliditate, concediului medical, celui pentru creşterea copilului,
şomajului indemnizat, deportării, prizonieratului şi detenţiei politice, prevăzute de
legislaţia în vigoare;
Mai mult decât atât, art. 56 prevede reducerea cu 6 ani a vârstei de pensionare
pentru femeile care au realizat stagiul minim de cotizare şi care au născut trei
copii şi i-au crescut până la vârsta de 16 ani, urmând ca la această reducere, să se
adauge câte un an în plus începând cu al patrulea copil;
Potrivit art. 60 este reglementat un singur tip de pensie anticipată, cea care „se
cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare,
persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum şi celor care au
depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani”, aceasta urmând să se aplice
cu penalizări;
Conform art. 113 se introduce o nouă prestaţie, şi anume ajutorul pentru soţul
supravieţuitor, şi reprezintă 25% din pensia soţului decedat care va putea fi
cumulat cu propria pensie.
Aşa cum prevede art. 182, Legea nr. 127/2019 intră în vigoare la data de 1
septembrie 2021, cu excepţia:
a) art. 86 alin. (2) lit. a), care intră în vigoare la data de 1 septembrie 2019;
b) art. 86 alin. (2) lit. b), care intră în vigoare la data de 1 septembrie 2020;
c) art. 139, art. 145, art. 148 alin. (2), art. 157 alin. (2) şi (5) şi art. 183 alin. (1),
care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.
Conform art. 183, la data intrării în vigoare a respectivei legi se abrogă:
a) Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M. Of. nr. 852
din 20 decembrie 2010; cu modif. ult.) şi actele subsecvente emise în baza acesteia;
b) H.G. nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 28 martie 2011, cu completările ulterioare.
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O.U.G. NR. 195/2002 PRIVIND CIRCULAŢIA
PE DRUMURILE PUBLICE - MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 130/2019)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
O.U.G. nr. 195/2002
privind circulaţia pe
drumurile publice
(rep. M. Of. nr. 670 din
3 august 2006)

Actul modificator
Legea nr. 130/2019
pentru modificarea şi
completarea O.U.G. nr.
195/2002 privind
circulaţia pe drumurile
publice
(M. Of. nr. 575 din 15
iulie 2019)

Sumar
– modifică: art. 103 alin. (2);
art. 104
– introduce: art. 104^1

În M. Of. nr. 575 din 15 iulie 2019 s-a publicat Legea nr. 130/2019 pentru
modificarea şi completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice.
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse O.U.G.
nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
Art. 103 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002 (modificat prin Legea nr. 130/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 103 alin. (2) prevedea următoarele aspecte:
„(2) În cazul în care conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier
ori tramvai săvârşeşte, într-un interval de 6 luni de la data restituirii permisului de
conducere, din nou o nouă faptă prevăzută la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3) şi
art. 102 alin. (3), perioada de suspendare se majorează cu încă 30 de zile.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 103 alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) În cazul în care conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori
tramvai săvârşeşte, într-un interval de două luni de la data restituirii permisului de
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conducere, din nou o nouă faptă prevăzută la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3) şi art. 102
alin. (3), perioada de suspendare se majorează cu încă 30 de zile.”
Art. 104 din O.U.G. nr. 195/2002 (modificat prin Legea nr. 130/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 104 prevedea următoarele aspecte:
„Art. 104 - La cererea titularului permisului de conducere, perioadele de
suspendare se reduc de către şeful poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului
Bucureşti pe raza căreia a fost săvârşită fapta ori de către şeful poliţiei rutiere din
Inspectoratul General al Poliţiei Române, dar nu mai puţin de 30 de zile, în
condiţiile prevăzute în regulament.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 104 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Art. 104 - (1) La cererea titularului permisului de conducere, perioadele de
suspendare se reduc de către şeful poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti
pe raza căreia a fost săvârşită fapta ori de către şeful poliţiei rutiere din Inspectoratul
General al Poliţiei Române.
(2) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce, la cererea
titularului, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie;
b) a obţinut permisul de conducere cu cel puţin un an înainte de săvârşirea faptei.
(3) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile,
la cererea titularului, pentru săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor
agricol sau forestier ori tramvai a faptelor prevăzute la art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3)
lit. a) şi art. 103 alin. (1) lit. c). Pentru fapta prevăzută la art. 102 alin. (3) lit. e), perioada
de suspendare se reduce la 30 de zile, la cererea titularului:
a) dacă depăşirea vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru
categoria din care face parte autovehiculul condus este cu 70 km/h;
b) dacă depăşirea vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru
categoria din care face parte autovehiculul condus este cu mai mult de 70 km/h, doar dacă
fapta a fost săvârşită o singură dată în 12 luni.
(4) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 45 de zile,
la cererea titularului, în cazul prevăzut la art. 103 alin. (2) şi la art. 118 alin. (5).
(5) Dispoziţiile alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător şi cazului prevăzut la art.
104^1 alin. (1), în situaţia în care faptele respective fac parte din cele prevăzute la art. 101
alin. (3), art. 102 alin. (3) lit. a) şi e), art. 103 alin. (1) lit. c), art. 103 alin. (2) şi art. 118
alin. (5).
(6) Conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai nu
beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, dacă:
a) a cumulat, din nou, cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la
data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce;
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b) a fost implicat într-un accident de circulaţie din care au rezultat numai pagube
materiale, iar rezultatul testării aerului expirat sau al probelor biologice a stabilit că a
condus vehiculul în timp ce se afla sub influenţa alcoolului;
c) sancţiunea contravenţională complementară s-a dispus ca urmare a neopririi la
trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de
coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune.”
Art. 104^1 din O.U.G. nr. 195/2002 (introdus prin Legea nr. 130/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 104 se introduce un nou articol, art. 104^1,
cu următorul conţinut:
„Art. 104^1 - (1) În cazul săvârşirii a două sau a mai multor contravenţii care atrag şi
suspendarea exercitării dreptului de a conduce, constatate prin acelaşi proces-verbal,
perioada de suspendare se calculează prin însumarea perioadelor prevăzute pentru fiecare
faptă, fără ca aceasta să depăşească 90 de zile.
(2) Când o persoană căreia i-a fost reţinut permisul de conducere pentru o faptă
prevăzută cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce săvârşeşte, în perioada în care
are drept de circulaţie, o nouă contravenţie pentru care se dispune suspendarea exercitării
dreptului de a conduce, se aplică suprapunerea perioadelor de suspendare dispuse pentru
fiecare contravenţie.
(3) Dacă o persoană căreia i-a fost reţinut permisul de conducere pentru o faptă
prevăzută cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce săvârşeşte, în perioada în care
are drept de circulaţie, în timpul valabilităţii dovezii de reţinere a permisului de conducere,
o nouă contravenţie pentru care se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce,
se aplică distinct perioade de suspendare pentru fiecare contravenţie.
(4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică şi în cazul suspendării exercitării dreptului de a
conduce prevăzut la art. 103 alin. (1) lit. c).”
Alte prevederi ale Legii nr. 130/2019
Potrivit art. II, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a respectivei
legi, Guvernul modifică şi completează Regulamentul de aplicare a O.U.G.
nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin H.G.
nr. 1.391/2006 (M. Of. nr. 876 din 26 octombrie 2006; cu modif. ult.), corespunzător
modificărilor şi completărilor dispuse în lege.
Conform art. III, O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
(rep. M. Of. nr. 670 din 3 august 2006; cu modif. ult.), cu modificările şi completările aduse prin respectiva lege se republică în Monitorul Oficial al României,
Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
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LEGEA NR. 263/2010 PRIVIND SISTEMUL UNITAR DE PENSII
PUBLICE - MODIFICĂRI (LEGEA NR. 135/2019)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
Legea nr. 263/2010
privind sistemul
unitar de pensii
publice
(rep. M. Of. nr. 852 din
20 decembrie 2010)

Actul modificator
Legea nr. 135/2019
pentru modificarea art.
56 alin. (1) lit. a) din
Legea nr. 263/2010
privind sistemul unitar
de pensii publice
(M. Of. nr. 587 din 17
iulie 2019)

Sumar
– modifică: art. 56.

În M. Of. nr. 587 din 17 iulie 2019 s-a publicat Legea nr. 135/2019 pentru
modificarea art. 56 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar
de pensii publice.
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse Legii
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
Art. 56 din Legea nr. 263/2010 (modificat prin Legea nr. 135/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 56 prevedea următoarele aspecte:
„Art. 56
(1) Fac excepţie de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) persoanele care au
realizat un stagiu de cotizare de cel puţin:
a) 20 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) pentru care
reducerea vârstei standard de pensionare este de 20 de ani;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 56 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Art. 56
(1) Fac excepţie de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) persoanele care au realizat un
stagiu de cotizare de cel puţin:
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a) 20 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) sau 15 ani în
locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) în cazul în care activitatea minieră
încetează ca urmare a obligaţiilor pe care şi le asumă statul român în negocierile cu Comisia
Europeană, pentru care reducerea vârstei standard de pensionare este de 20 de ani;”.
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LEGEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE NR. 215/2001 MODIFICĂRI (LEGEA NR. 138/2019)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
Legea administraţiei
publice locale nr.
215/2001
(M. Of. nr. 123 din 20
februarie 2007)

Actul modificator
Legea nr. 138/2019
pentru modificarea şi
completarea Legii
administraţiei publice
locale nr. 215/2001
(M. Of. nr. 587 din 17
iulie 2019)

Sumar
– modifică: art. 55 alin. (1)
lit. a);
– introduce: art. 34 alin. (3);
art. 55 alin. (1^1).

În M. Of. nr. 587 din 17 iulie 2019 s-a publicat Legea nr. 138/2019 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001.
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001.
Art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 (modificat prin Legea
nr. 138/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 55 alin. (1) lit. a) prevedea următoarele aspecte:
„Art. 55 - (1) Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local.
Consiliul local se dizolvă de drept:
a) în cazul în care acesta nu se întruneşte timp de două luni [...]consecutiv, deşi
a fost convocat conform prevederilor legale;”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 55 alin. (1) lit. a) se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Art. 55 - (1) Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul
local se dizolvă de drept:
a) în cazul în care acesta nu se întruneşte timp de două luni de mandat consecutiv, deşi
a fost convocat conform prevederilor legale;”
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Art. 34 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 (introdus prin Legea nr. 138/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 34, după alin. (2) se introduce un nou alineat,
alin. (3), cu următorul cuprins:
„(3) Exercitarea mandatului consiliului local debutează la data adoptării hotărârii
prevăzută la alin. (2). Durata mandatului consiliului local reprezintă durata între data de
constituire a consiliului local, în urma desfăşurării alegerilor locale generale, şi ziua
anterioară datei de constituire a noului consiliu local, ca urmare a desfăşurării unor noi
alegeri locale generale.”
Art. 55 alin. (1^1) din Legea nr. 215/2001 (introdus prin Legea nr. 138/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 55, după alin. (1) se introduce un nou alineat,
alin. (1^1), cu următorul cuprins:
„(1^1) Luna de mandat a consiliului local avută în vedere pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) este, de regulă, diferită faţă de luna calendaristică.”
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O.U.G. NR. 28/1999 PRIVIND OBLIGAŢIA OPERATORILOR
ECONOMICI DE A UTILIZA APARATE DE MARCAT
ELECTRONICE FISCALE - MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 136/2019)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
O.U.G. nr. 28/1999
privind obligaţia
operatorilor
economici de a utiliza
aparate de marcat
electronice fiscale
(M. Of. nr. 75 din 21
ianuarie 2005)

Actul modificator
Legea nr. 136/2019
pentru abrogarea alin.
(1), (2) şi (4) ale art. 40
din O.G. nr. 27/2011
privind transporturile
rutiere, precum şi
pentru modificarea şi
completarea O.U.G. nr.
28/1999 privind
obligaţia operatorilor
economici de a utiliza
aparate de marcat
electronice fiscale
(M. Of. nr. 587 din 17
iulie 2019)

Sumar
– introduce: art. 2 lit. r); art.
3 alin. (2^1) şi (2^2); art. 4
alin. (10) lit. h);
– modifică: art. 1 alin. (2),
(8) şi (11); art. 2 lit. c); art. 3
alin. (3) lit. c); art. 4 alin. (8);
art. 10 lit. o); art. 12 alin. (1);
– abrogă: art. 2 lit. p).

În M. Of. nr. 587 din 17 iulie 2019 s-a publicat Legea nr. 136/2019 pentru
abrogarea alin. (1), (2) şi (4) ale art. 40 din O.G. nr. 27/2011 privind transporturile
rutiere, precum şi pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 28/1999 privind
obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice
fiscale.
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse O.U.G.
nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de
marcat electronice fiscale.

140

Actualitatea legislativă

Art. 2 lit. r) din O.U.G. nr. 28/1999 (introdus prin Legea nr. 136/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 2, după litera q) se introduce o nouă literă,
lit. r), cu următorul cuprins:
„r) transportul rutier internaţional contra cost de persoane.”
Art. 3 alin. (2^1) şi (2^2) din O.U.G. nr. 28/1999 (introduse prin Legea nr.
136/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 3, după alin. (2) se introduc două noi alineate,
alin. (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
„(2^1) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2), în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale integrate în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale ce
funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede,
după caz, cu excepţia celor care sunt integrate în automatele utilizate pentru livrarea de
produse energetice, astfel cum acestea sunt definite în titlul VIII din Legea nr. 227/2015, cu
modificările şi completările ulterioare, înglobarea constructivă a dispozitivului de imprimare şi a afişajului client nu este obligatorie.
(2^2) Configuraţia, precum şi caracteristicile tehnice şi funcţionale ale aparatelor de
marcat electronice fiscale integrate în echipamente nesupravegheate se stabilesc prin
normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.”
Art. 4 alin. (10) lit. h) din O.U.G. nr. 28/1999 (introdus prin Legea nr. 136/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 4 alin. (10), după lit. g) se introduce o nouă
literă, lit. h), cu următorul cuprins:
„h) la schimbarea adresei de la locul de instalare a aparatelor de marcat care potrivit
dispoziţiilor art. 3 alin. (21) nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare.”
Art. 1 alin. (2), (8) şi (11) din O.U.G. nr. 28/1999 (modificate prin Legea
nr. 136/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 1 alin. (2), (8) şi (11) prevedeau următoarele:
„(2) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1), denumiţi în continuare
utilizatori, au obligaţia să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice
fiscale şi să le înmâneze clienţilor. La solicitarea clienţilor, utilizatorii vor elibera
acestora şi factura.
(8) În cazul defectării aparatelor de marcat electronice fiscale, până la
repunerea în funcţiune a acestora, operatorii economici utilizatori sunt obligaţi să
înregistreze într-un registru special, întocmit în acest sens, toate operaţiunile
efectuate şi să emită chitanţe, în condiţiile legii, pentru respectivele operaţiuni şi
facturi, la cererea clientului. Obligaţia privind înregistrarea operaţiunilor efectuate
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într-un registru special nu se aplică operatorilor economici care desfăşoară activitatea de transport în regim de taxi.
(11) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să afişeze la loc
vizibil un anunţ detaliat de atenţionare a clienţilor cu privire la obligaţia respectării
dispoziţiilor prevăzute la alin. (9), (10) şi (101). Modelul şi conţinutul anunţului se
aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (2), (8) şi (11) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„(2) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1), denumiţi în continuare utilizatori, cu
excepţia celor care utilizează aparate de marcat electronice fiscale care potrivit prevederilor
art. 3 alin. (21) nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare, au obligaţia să emită
bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale şi să le înmâneze clienţilor. La
solicitarea clienţilor, utilizatorii vor elibera acestora şi factură.
(8) În cazul defectării aparatelor de marcat electronice fiscale, până la repunerea în
funcţiune a acestora, operatorii economici utilizatori sunt obligaţi să înregistreze într-un
registru special, întocmit în acest sens, toate operaţiunile efectuate şi să emită chitanţe, în
condiţiile legii, pentru respectivele operaţiuni şi facturi, la cererea clientului. Obligaţia
privind înregistrarea operaţiunilor efectuate într-un registru special nu se aplică operatorilor economici care desfăşoară activitatea de transport în regim de taxi, precum şi celor
care utilizează pentru înregistrarea veniturilor aparate de marcat electronice care sunt
integrate în echipamente nesupravegheate.
(11) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1), cu excepţia celor care utilizează
aparate de marcat electronice fiscale care potrivit prevederilor art. 3 alin. (21) nu înglobează
constructiv dispozitivul de imprimare, sunt obligaţi să afişeze la loc vizibil un anunţ
detaliat de atenţionare a clienţilor cu privire la obligaţia respectării dispoziţiilor prevăzute
la alin. (9), (10) şi (101). Modelul şi conţinutul anunţului se aprobă prin ordin al
ministrului finanţelor publice.”
Art. 2 lit. c) din O.U.G. nr. 28/1999 (modificat prin Legea nr. 136/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 2 lit. c) prevedea următoarele aspecte:
„c) transportul public de călători în interiorul unei localităţi pe bază de bilete
sau abonamente tipărite conform legii, precum şi cu metroul;”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 2 lit. c) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„c) serviciul public de transport persoane cu metroul, precum şi serviciul public de
transport local de persoane prin curse regulate, autorizat să fie efectuat în interiorul unei
localităţi, pe bază de bilete sau abonamente tipărite, conform legii; serviciul public de
transport persoane cu metroul este asimilat cu transportul local;”
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Art. 3 alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 28/1999 (modificat prin Legea
nr. 136/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 3 alin. (3) lit. c) prevedea următoarele aspecte:
„(3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele funcţii esenţiale:
c) imprimarea, memorarea şi emiterea electronică de: bonuri fiscale, rapoarte
fiscale de închidere zilnică, jurnale electronice, rapoarte de sinteză şi rapoarte
memorie fiscală, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (2);”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (3) lit. c) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele funcţii esenţiale:
c) imprimarea, memorarea şi emiterea electronică de: bonuri fiscale, rapoarte fiscale de
închidere zilnică, jurnale electronice, rapoarte de sinteză şi rapoarte memorie fiscală, pentru
aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (2); în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale care potrivit dispoziţiilor alin. (21) nu înglobează constructiv dispozitivul de
imprimare, îndeplinirea funcţiei de imprimare de bonuri fiscale, de rapoarte fiscale de închidere zilnică, precum şi de alte tipuri de documente prevăzute de lege nu este obligatorie;”
Art. 4 alin. (8) din O.U.G. nr. 28/1999 (modificat prin Legea nr. 136/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 4 alin. (8) prevedea următoarele aspecte:
„(8) Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (8) şi raportul fiscal de închidere
zilnică sunt documente avute în vedere de către organele fiscale cu ocazia
verificării veniturilor care stau la baza determinării impozitelor şi taxelor datorate
bugetului de stat. Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (8) se arhivează şi se
păstrează pe o perioadă de 10 ani, iar raportul fiscal de închidere zilnică, pe o
perioadă de 5 ani.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (8) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(8) Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (8) şi raportul fiscal de închidere zilnică
sunt documente avute în vedere de către organele fiscale cu ocazia verificării veniturilor
care stau la baza determinării impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. Registrul
special prevăzut la art. 1 alin. (8) se arhivează şi se păstrează pe o perioadă de 10 ani, iar
raportul fiscal de închidere zilnică, pe o perioadă de 5 ani. Obligaţia privind arhivarea şi
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păstrarea raportului fiscal de închidere zilnică pe o perioadă de 5 ani nu se aplică operatorilor economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale care potrivit
dispoziţiilor art. 3 alin. (2^1) nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare.”
Art. 10 lit. o) din O.U.G. nr. 28/1999 (modificat prin Legea nr. 136/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 10 lit. o) prevedea următoarele aspecte:
„o) nerespectarea obligaţiei de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale de a păstra şi arhiva rola jurnal/dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, după caz, raportul fiscal de închidere zilnică şi registrul special
prevăzut la art. 1 alin. (8), cu excepţia activităţii de transport în regim de taxi unde
nu se utilizează registrul special;”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 10 lit. o) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„o) nerespectarea obligaţiei de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale
de a păstra şi arhiva rola jurnal/dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, după caz,
raportul fiscal de închidere zilnică şi registrul special prevăzut la art. 1 alin. (8), cu excepţia
activităţii de transport în regim de taxi, precum şi a vânzărilor realizate cu aparate de
marcat electronice fiscale care sunt integrate în echipamente nesupravegheate, unde nu se
utilizează registrul special;”
Art. 12 alin. (1) din O.U.G. nr. 28/1999 (modificat prin Legea nr. 136/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 12 alin. (1) prevedea următoarele aspecte:
„(1) Controlul funcţionării şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale,
constatarea contravenţiilor, precum şi aplicarea sancţiunilor se fac de către
structurile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală şi organele sale subordonate, stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, respectiv al preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală, precum şi de către structurile competente din cadrul
Inspectoratului General al Poliţei Române şi organele sale subordonate.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Controlul funcţionării şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale,
constatarea contravenţiilor, precum şi aplicarea sancţiunilor se fac de către structurile din
cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi
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organele sale subordonate, stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, respectiv al
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de către structurile competente
din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi organele sale subordonate, precum
şi de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.”
Art. 2 lit. p) din O.U.G. nr. 28/1999 (abrogat prin Legea nr. 136/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 2 lit. p) se abrogă.
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LEGEA NR. 129/2019 PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA
SPĂLĂRII BANILOR ŞI FINANŢĂRII TERORISMULUI PREZENTARE GENERALĂ

De Redacţia Pro Lege
În M. Of. nr. 589 din 18 iulie 2019 a fost publicată Legea nr. 129/2019 pentru
prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
În continuare, vom prezenta structura acestui act normativ, urmând ca, la
final, să menţionăm câteva reglementări importante şi de interes:
CAPITOLUL I („Dispoziţii generale”)
- SECŢIUNEA 1 („Sistemul naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a
finanţării terorismului”);
- SECŢIUNEA a 2-a („Definiţii”);
CAPITOLUL II („Entităţi raportoare”);
CAPITOLUL III („Obligaţii de raportare”)
- SECŢIUNEA 1 („Raportul pentru tranzacţii suspecte”);
- SECŢIUNEA a 2-a („Raportarea tranzacţiilor care nu prezintă indicatori de
suspiciune”);
- SECŢIUNEA a 3-a („Reguli privind raportarea”);
CAPITOLUL IV („Măsuri de cunoaştere a clientelei”)
- SECŢIUNEA 1 („Măsuri standard de cunoaştere a clientelei”);
- SECŢIUNEA a 2-a („Măsuri simplificate de cunoaştere a clientelei”);
- SECŢIUNEA a 3-a („Măsuri suplimentare de cunoaştere a clientelei”);
- SECŢIUNEA a 4-a („Execuţia de către terţi”);
- SECŢIUNEA a 5-a („Informaţii privind beneficiarul real”);
- SECŢIUNEA a 6-a („Păstrarea documentelor”);
CAPITOLUL V („Persoana desemnată şi proceduri interne”);
CAPITOLUL VI („Obligaţia de evaluare a riscurilor”);
CAPITOLUL VII („Supravegherea şi controlul”);
CAPITOLUL VIII („Analiza şi prelucrarea informaţiilor cu caracter financiar,
schimbul de informaţii şi interzicerea divulgării”);
CAPITOLUL IX („Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării
Banilor”);
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CAPITOLUL X („Răspunderi şi sancţiuni”);
CAPITOLUL XI („Dispoziţii privind modificarea şi completarea unor acte
normative”);
CAPITOLUL XII („Dispoziţii tranzitorii şi finale”).
Această Lege modifică următoarele acte normative:
- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;
- Legea societăţilor nr. 31/1990;
- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
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LEGEA NR. 207/2015 PRIVIND CODUL DE PROCEDURĂ
FISCALĂ - MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 129/2019)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
Legea nr. 207/2015
privind Codul de
procedură fiscală
(rep. M. Of. nr. 547 din
23 iulie 2015)

Actul modificator
Legea nr. 129/2019
pentru prevenirea şi
combaterea spălării
banilor şi finanţării
terorismului, precum şi
pentru modificarea şi
completarea unor acte
normative
(M. Of. nr. 589 din 18
iulie 2019)

Sumar
– modifică: art. 61 alin. (4).
– introduce: art. 62^1.

În M. Of. nr. 589 din 18 iulie 2019 s-a publicat Legea nr. 129/2019 pentru
prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse Legii
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Art. 61 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 (modificat prin Legea nr. 129/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 61 alin. (4) prevedea următoarele aspecte:
„(4) Persoanele fizice, persoanele juridice şi orice alte entităţi care au obligaţia
transmiterii de informaţii către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a
Spălării Banilor, potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a
finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, transmit concomitent şi pe acelaşi format informaţiile respective şi către A.N.A.F.”
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 61 alin. (4) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(4) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor transmite lunar
către A.N.A.F. rapoartele pentru tranzacţii cu sume în numerar, rapoartele privind
transferurile externe în şi din conturi şi rapoartele privind activităţile de remitere de bani
primite de la entităţile raportoare care au obligaţia transmiterii informaţiilor respective
către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.”
Art. 62^1 din Legea nr. 207/2015 (introdus prin Legea nr. 129/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 62 se introduce un nou articol, art. 62^1, cu
următorul cuprins:
„Art. 62^1 - Accesul organului fiscal central la informaţii privind combaterea spălării
banilor
În vederea implementării prevederilor Directivei (UE) 2016/2.258 de modificare a
Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte accesul autorităţilor fiscale la informaţii privind
combaterea spălării banilor, entităţile raportoare care intră sub incidenţa legislaţiei pentru
prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului pun la dispoziţia
organului fiscal central, la cerere, în cadrul termenului de păstrare prevăzut de lege,
informaţii şi documente privitoare la:
a) mecanismele şi procedurile în baza cărora aplică măsurile de precauţie privind
clientela;
b) identificarea clientului şi a beneficiarului real;
c) evaluarea scopului şi naturii dorite a relaţiei de afaceri;
d) monitorizarea relaţiei de afaceri;
e) evidenţele tranzacţiilor.”
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LEGEA SOCIETĂŢILOR NR. 31/1990 - MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 129/2019)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
Legea societăţilor nr.
31/1990
(M. Of. nr. 1.066 din 17
noiembrie 2004)

Actul modificator
Legea nr. 129/2019
pentru prevenirea şi
combaterea spălării
banilor şi finanţării
terorismului, precum şi
pentru modificarea şi
completarea unor acte
normative
(M. Of. nr. 589 din 18
iulie 2019)

Sumar
– modifică: art. 8 lit. f); art.
91; art. 94 alin. (1); art. 98
alin. (1); art. 99^1 alin. (1);
art. 100 alin. (2); art. 117
alin. (4); art. 122; art. 177
alin. (1) lit. a); art. 201 alin.
(1); art. 270; art. 273 lit. d);
– introduce: art. 270^3 alin.
(4);
– abrogă: art. 92 alin. (2) şi
(4); art. 102 alin. (3); art. 113
lit. i^1); art. 123 alin. (1).

În M. Of. nr. 589 din 18 iulie 2019 s-a publicat Legea nr. 129/2019 pentru
prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse Legii
societăţilor nr. 31/1990.
Art. 8 lit. f) din Legea societăţilor nr. 31/1990 (modificat prin Legea
nr. 129/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 8 lit. f) prevedea următoarele aspecte:
„Art. 8 - Actul constitutiv al societăţii pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni va
cuprinde:
f) numărul şi valoarea nominală a acţiunilor, cu specificarea dacă sunt nominative sau la purtător;”

150

Actualitatea legislativă

Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 8 lit. f) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„Art. 8 - Actul constitutiv al societăţii pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni va
cuprinde:
f) numărul şi valoarea nominală a acţiunilor;”
Art. 91 din Legea societăţilor nr. 31/1990 (modificat prin Legea nr. 129/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 91 prevedea următoarele aspecte:
„Art. 91 - (1) În societatea pe acţiuni, capitalul social este reprezentat prin
acţiuni emise de societate, care, după modul de transmitere, pot fi nominative sau
la purtător.
(2) Felul acţiunilor va fi determinat prin actul constitutiv; în caz contrar ele vor
fi nominative. Acţiunile nominative pot fi emise în formă materială, pe suport
hârtie, sau în formă dematerializată, caz în care se înregistrează în registrul
acţionarilor.
(3) Acţiunile emise de o societate pe acţiuni, ca urmare a subscripţiei prin
ofertă publică de valori mobiliare, definită ca atare prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 28/2002, sunt supuse reglementărilor aplicabile pieţei organizate
pe care acele acţiuni sunt tranzacţionate.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 91 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Art. 91 - (1) În societatea pe acţiuni, capitalul social este reprezentat prin acţiuni
nominative emise de societate.
(2) Felul acţiunilor va fi determinat prin actul constitutiv. Acţiunile nominative pot fi
emise în formă materială, pe suport hârtie, sau în formă dematerializată, caz în care se
înregistrează în registrul acţionarilor.”
Art. 94 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990 (modificat prin Legea
nr. 129/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementări, art. 94 alin. (1) prevedea următoarele aspecte:
„(1) Acţiunile trebuie să fie de o egală valoare; ele acordă posesorilor drepturi
egale.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 94 alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Acţiunile trebuie să fie de o egală valoare; ele acordă proprietarilor drepturi egale.”
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Art. 98 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990 (modificat prin Legea
nr. 129/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 98 alin. (1) prevedea următoarele aspecte:
„(1) Dreptul de proprietate asupra acţiunilor nominative emise în formă materială se transmite prin declaraţie făcută în registrul acţionarilor şi prin menţiunea
făcută pe titlu, semnată de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. Dreptul de
proprietate asupra acţiunilor nominative emise în formă dematerializată se
transmite prin declaraţie făcută în registrul acţionarilor, semnată de cedent şi de
cesionar sau de mandatarii lor. Prin actul constitutiv se pot prevedea şi alte forme
de transmitere a dreptului de proprietate asupra acţiunilor.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 98 alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Dreptul de proprietate asupra acţiunilor emise în formă materială se transmite
prin declaraţie făcută în registrul acţionarilor şi prin menţiunea făcută pe titlu, semnată de
cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra acţiunilor emise
în formă dematerializată se transmite prin declaraţie făcută în registrul acţionarilor,
semnată de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. Prin actul constitutiv se pot
prevedea şi alte forme de transmitere a dreptului de proprietate asupra acţiunilor.”
Art. 99^1 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990 (modificat prin Legea
nr. 129/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 99^1 alin. (1) prevedea următoarele aspecte:
„(1) Constituirea de ipoteci mobiliare asupra acţiunilor se face prin înscris sub
semnătură privată, în care se vor arăta cuantumul datoriei, valoarea şi categoria
acţiunilor cu care se garantează, iar în cazul acţiunilor la purtător şi nominative
emise în formă materială, şi prin menţionarea ipotecii pe titlu, semnată de creditor
şi debitorul acţionar sau de mandatarii acestora.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 99^1 alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Constituirea de ipoteci mobiliare asupra acţiunilor se face prin înscris sub
semnătură privată, în care se vor arăta cuantumul datoriei, valoarea şi categoria acţiunilor
cu care se garantează, iar în cazul acţiunilor emise în formă materială, şi prin menţionarea
ipotecii pe titlu, semnată de creditor şi debitorul acţionar sau de mandatarii acestora.”
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Art. 100 alin. (2) din Legea societăţilor nr. 31/1990 (modificat prin Legea
nr. 129/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 100 alin. (2) prevedea următoarele aspecte:
„(2) În cazul în care nici în urma acestei somaţii acţionarii nu vor efectua
vărsămintele, consiliul de administraţie, respectiv directoratul, va putea decide fie
urmărirea acţionarilor pentru vărsămintele restante, fie anularea acestor acţiuni
nominative.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 100 alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) În cazul în care nici în urma acestei somaţii acţionarii nu vor efectua vărsămintele, consiliul de administraţie, respectiv directoratul va putea decide fie urmărirea
acţionarilor pentru vărsămintele restante, fie anularea acestor acţiuni.”
Art. 117 alin. (4) din Legea societăţilor nr. 31/1990 (modificat prin Legea
nr. 129/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 117 alin. (4) prevedea următoarele aspecte:
„(4) Dacă toate acţiunile societăţii sunt nominative, convocarea poate fi făcută
şi numai prin scrisoare recomandată sau, dacă actul constitutiv permite, prin
scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, ataşată sau logic
asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puţin 30 de zile înainte de
data ţinerii adunării, la adresa acţionarului, înscrisă în registrul acţionarilor.
Schimbarea adresei nu poate fi opusă societăţii, dacă nu i-a fost comunicată în scris
de acţionar.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 117 alin. (4) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(4) Convocarea poate fi făcută şi numai prin scrisoare recomandată sau, dacă actul
constitutiv permite, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, ataşată
sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puţin 30 de zile înainte de
data ţinerii adunării, la adresa acţionarului, înscrisă în registrul acţionarilor. Schimbarea
adresei nu poate fi opusă societăţii, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acţionar.”
Art. 122 din Legea societăţilor nr. 31/1990 (modificat prin Legea nr. 129/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 122 prevedea următoarele aspecte:
„Art. 122 - În cazul societăţilor închise cu acţiuni nominative, prin actul
constitutiv se poate conveni ţinerea adunărilor generale şi prin corespondenţă.”
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 122 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Art. 122 - În cazul societăţilor închise, prin actul constitutiv se poate conveni ţinerea
adunărilor generale şi prin corespondenţă.”
Art. 177 alin. (1) lit. a) din Legea societăţilor nr. 31/1990 (modificat prin Legea
nr. 129/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 177 alin. (1) lit. a) prevedea următoarele aspecte:
„a) un registru al acţionarilor care să arate, după caz, numele şi prenumele,
codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acţionarilor cu acţiuni
nominative, precum şi vărsămintele făcute în contul acţiunilor. Evidenţa acţiunilor
tranzacţionate pe o piaţă reglementată/sistem alternativ de tranzacţionare se
realizează cu respectarea legislaţiei specifice pieţei de capital;”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 177 alin. (1) lit. a) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„a) un registru al acţionarilor care să arate, după caz, numele şi prenumele, codul
numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acţionarilor, precum şi vărsămintele
făcute în contul acţiunilor. Evidenţa acţiunilor tranzacţionate pe o/un piaţă
reglementată/sistem alternativ de tranzacţionare se realizează cu respectarea legislaţiei
specifice pieţei de capital;”
Art. 201 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990 (modificat prin Legea
nr. 129/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 201 alin. (1) prevedea următoarele aspecte:
„(1) Situaţiile financiare vor fi întocmite după normele prevăzute pentru
societatea pe acţiuni. În urma aprobării lor de către adunarea generală a asociaţilor,
administratorii vor depune la registrul comerţului, în termen de 15 zile de la data
adunării generale, copii ale situaţiilor financiare anuale, în conformitate cu
prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, spre a fi publicate în
conformitate cu art. 185.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 201 alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„Art. 201 - (1) Situaţiile financiare se întocmesc potrivit normelor prevăzute pentru
societatea pe acţiuni, prevederile art. 185 aplicându-se în mod corespunzător.”
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Art. 270 din Legea societăţilor nr. 31/1990 (modificat prin Legea nr. 129/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 270 prevedea următoarele aspecte:
„Art. 270 - (1) Sumele cuvenite acţionarilor, neîncasate în termen de două luni
de la publicarea situaţiei financiare, vor fi depuse la o bancă sau la una dintre
unităţile acesteia, cu arătarea numelui şi prenumelui acţionarului, dacă acţiunile
sunt nominative, sau a numerelor acţiunilor, dacă ele sunt la purtător.
(2) Plata se va face persoanei arătate sau posesorului acţiunilor, reţinându-se
titlul.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 270 se modifică şi va avea următoarele aspecte:
„Art. 270 - (1) Sumele cuvenite acţionarilor, neîncasate în termen de două luni de la
publicarea situaţiei financiare, vor fi depuse la o bancă sau la una dintre unităţile acesteia,
cu arătarea numelui şi prenumelui acţionarului.
(2) Plata se va face persoanei arătate.”
Art. 273 lit. d) din Legea societăţilor nr. 31/1990 (modificat prin Legea
nr. 129/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 273 lit. d) prevedea următoarele aspecte:
„d) predă titularului acţiunile înainte de termen sau predă acţiuni liberate în
total sau în parte, în afară de cazurile stabilite de lege, ori emite acţiuni la purtător
fără a fi achitate integral;”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 273 lit. d) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„d) predă titularului acţiunile înainte de termen sau predă acţiuni liberate în total sau
în parte, în afară de cazurile stabilite de lege;”
Art. 270^3 alin. (4) din Legea societăţilor nr. 31/1990 (introdus prin Legea
nr. 129/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 270^3, după alin. (3) se introduce un nou
alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
„(4) Contravenţiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”
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Totodată, printre modificările survenite, se numără şi abrogarea următoarelor
articole:
- art. 92 alin. (2) şi (4);
- art. 102 alin. (3);
- art. 113 lit. i^1);
- art. 123 alin. (1).
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LEGEA NR. 51/1995 PENTRU ORGANIZAREA
ŞI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT - MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 142/2019)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
Legea nr. 51/1995
pentru organizarea şi
exercitarea profesiei
de avocat
(M. Of. nr. 440 din 24
mai 2018)

Actul modificator
Legea nr. 142/2019
privind modificarea şi
completarea Legii nr.
51/1995 pentru
organizarea şi
exercitarea profesiei de
avocat
(M. Of. nr. 598 din 19
iulie 2019)

Sumar
– modifică: art. 55 alin. (1);
– introduce: art. 54 alin.
(2^1) - (2^3).

În M. Of. nr. 598 din 19 iulie 2019 s-a publicat Legea nr. 142/2019 privind
modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea
profesiei de avocat.
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse Legii
nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.
Art. 55 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 (modificat prin Legea nr. 142/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 55 alin. (1) prevedea următoarele aspecte:
„(1) Consiliul baroului este format din 5 până la 15 membri, aleşi pe o perioadă
de 4 ani şi care au o vechime continuă în profesie de minimum 8 ani. Decanul şi
prodecanul se includ în acest număr.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 55 alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Consiliul baroului este format din 5 până la 21 de membri, aleşi pe o durată de 4
ani, dintre avocaţii cu drept de exercitare a profesiei şi o vechime neîntreruptă de cel puţin 8
ani. Decanul şi prodecanul se includ în acest număr.”
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Art. 54 alin. (2^1) - (2^3) din Legea nr. 51/1995 (introduse prin Legea
nr. 142/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 54, după alin. (2) se introduc trei noi alineate,
alin. (2^1) - (2^3), cu următorul cuprins:
„(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul barourilor care au în evidenţă
mai mult de 2.000 de avocaţi cu drept de exercitare a profesiei, adunarea generală convocată
se consideră legal constituită dacă la procesul de votare participă cel puţin 30% din
numărul total al membrilor adunării generale a baroului.
(2^2) În cazul prevăzut la alin. (2^1), Consiliul baroului poate decide, prin hotărâre,
ca în adunările generale elective, procesul de votare pentru alegerile prevăzute la art. 51
alin. (2) lit. b), c) şi d) să se desfăşoare pe parcursul mai multor zile consecutive, fără a
putea depăşi 7 zile în total.
(2^3) Persoanele care ocupă funcţiile rezultate din adunarea electivă precedentă
continuă să îşi exercite atribuţiile specifice, pentru fiecare caz în parte, până la validarea
rezultatelor procesului de alegere prevăzut de prezentul articol.”
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O.G. NR. 26/2000 CU PRIVIRE LA ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII MODIFICĂRI (LEGEA NR. 129/2019)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
O.G. nr. 26/2000 cu
privire la asociaţii şi
fundaţii, aprobată cu
modificări şi completări
prin Legea nr. 246/2005
(M. Of. nr. 39 din 31
ianuarie 2000; cu modif.
ult.)

Actul modificator
Legea nr. 129/2019
pentru prevenirea şi
combaterea spălării
banilor şi finanţării
terorismului, precum şi
pentru modificarea şi
completarea unor acte
normative
(M. Of. nr. 589 din 18
iulie 2019)

Sumar
– modifică: art. 6 alin. (2)
lit. a) şi lit. c), art. 13 alin.
(4), art. 15 alin. (2)-(3), art.
16 alin. (2) lit. a) şi lit. c),
art. 17 alin. (3), art. 27^2
lit. a), art. 31 alin. (2),
titlul cap. IV „
CAPITOLUL IV
Modificarea actului
constitutiv, a statutului
ori a beneficiarului real al
asociaţiei sau fundaţiei.
Fuziunea şi divizarea”,
art. 39 alin. (1^1) lit. e),
art. 56 alin. (1) partea
introductivă, art. 60 alin.
(4), art. 73 alin. (2), art. 74
alin. (1), art. 75 alin.
(1)-(2);
– introduce: art. 6 alin.
(4), art. 7 alin. (2) lit.
c^1)-c^2), art. 7 alin.
(2^1), art. 13^1 alin.
(2^1), art. 16 alin.
(2^1)-(2^2), art. 17 alin.
(2) lit. c ^1)-c^2), art.
27^3, art. 34^4-34^5, art/
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38 alin. (1) lit. d^1), art.
56 alin. (1^1), art. 56
alin. (3).

În M. Of. nr. 589 din 18 iulie 2019 s-a publicat Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative.
Astfel, respectiva lege aduce modificări, dar şi completări următoarelor acte
normative:
– O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 246/2005 (M. Of. nr. 39 din 31 ianuarie 2000; cu modif.
ult.);
– Legea societăţilor nr. 31/1990 (rep. M. Of. nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004;
cu modif. ult.);
– Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M. Of. nr. 547 din
23 iulie 2015; cu modif. ult.).
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse O.G.
nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 246/2005.
Art. 6 alin. (2) lit. a) şi lit. c) din O.G. nr. 26/2000 (modificat prin Legea
nr. 129/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 6 alin. (2), lit. a) şi lit. c) prevedeau:
„(2) Actul constitutiv cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
a) datele de identificare a membrilor asociaţi: numele sau denumirea şi, după
caz, domiciliul sau sediul acestora;
(…)
c) denumirea asociaţiei;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 6 alin. (2), lit. a) şi lit. c) se modifică şi vor
avea următorul conţinut:
„(2) Actul constitutiv cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
a) datele de identificare ale membrilor asociaţi: numele, prenumele, codul numeric
personal, seria şi numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea şi codul
de identificare fiscală ale persoanei juridice asociate şi, după caz, domiciliul sau reşedinţa
ori adresa sediului social;
(...)
c) denumirea asociaţiei: denumirea va conţine în mod obligatoriu cuvântul "asociaţie".
Denumirea exprimată într-o limbă străină va cuprinde şi traducerea în limba română”.
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Art. 6 alin. (4) din O.G. nr. 26/2000 (introdus prin Legea nr. 129/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 6, după alin. (3), se introduce un nou alineat,
alin. (4), cu următorul conţinut:
„(4) În cazul în care din asociaţie fac parte persoane ale căror nume sau ale căror
denumiri sunt redactate într-o altă grafie decât cea latină, numele sau denumirile sunt
transliterate în grafia latină, conform actelor de identitate, respectiv actelor de înfiinţare
emise de autorităţile statului de apartenenţă ori statului român şi sunt folosite în forma
astfel transliterată ori de câte ori aceste persoane sunt prevăzute în documentele oficiale ale
asociaţiei”.
Art. 7 alin. (2) lit. c^1)-c^2) din O.G. nr. 26/2000 (introdus prin Legea
nr. 129/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 7 alin. (2), după lit. c), se introduc două noi
litere, lit. c^1)-c^2), cu următorul conţinut:
„(2) Cererea de înscriere va fi însoţită de următoarele documente:
(...)
c^1) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale
identităţii membrilor asociaţi;
c^2) declaraţie pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, a persoanei care, în
temeiul alin. (1), formulează cererea de înscriere, care cuprinde datele de identificare ale
beneficiarilor reali ai asociaţiei, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. Datele de identificare ale beneficiarului
real sunt: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul
actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa;”.
Art. 7 alin. (2^1) din O.G. nr. 26/2000 (introdus prin Legea nr. 129/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 7, după alin. (2), se introduce un nou alineat,
alin. (2^1), cu următorul conţinut:
„(2^1) În cazul în care documentele prevăzute la alin. (2) lit. c) şi c^1) sunt redactate
într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoţite de traducerea legalizată
efectuată de un traducător autorizat”.
Art. 13 alin. (4) din O.G. nr. 26/2000 (modificat prin Legea nr. 129/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 13, alin. (4) prevedea:
„(4) În vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociaţiei va depune cererea de
înscriere, împreună cu hotărârea de constituire a filialei, statutul, actul constitutiv,
actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial ale acesteia, la judecătoria în
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a cărei circumscripţie urmează să-şi aibă sediul filiala. Dispoziţiile art. 6 şi ale
art. 9-12 sunt aplicabile în mod corespunzător”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 13, alin. (4) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(4) În vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociaţiei depune la judecătoria în a
cărei circumscripţie urmează să îşi aibă sediul filiala cererea de înscriere, împreună cu
hotărârea de constituire a filialei, statutul, actul constitutiv, actele doveditoare ale sediului
şi patrimoniului iniţial ale acesteia, precum şi copii certificate pentru conformitate cu
originalul ale actelor doveditoare ale identităţii membrilor filialei. Dispoziţiile art. 6, art. 7
alin. (2^1) şi ale art. 9 - 12 sunt aplicabile în mod corespunzător”.
Art. 13^1 alin. (2^1) din O.G. nr. 26/2000 (introdus prin Legea nr. 129/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 13^1, după alin. (2), se introduce un nou
alineat, alin. (2^1), cu următorul conţinut:
„(2^1) Sucursalele îşi pot desfăşura activitatea numai după înscrierea lor în Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor. Cererea de înscriere, însoţită de hotărârea adunării generale, se va
depune la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are sediul asociaţia, prevederile art.
8 - 12 aplicându-se în mod corespunzător”.
Art. 15 alin. (2)-(3) din O.G. nr. 26/2000 (modificat prin Legea nr. 129/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 15, alin. (2)-(3) prevedeau:
„(2) Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie să includă bunuri în natura
sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul minim
brut pe economie, la data constituirii fundaţiei.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul fundaţiilor al căror scop
exclusiv, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, este efectuarea operaţiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziţia altor asociaţii sau
fundaţii, în vederea realizării de programe de către acestea din urma, activul
patrimonial iniţial poate avea o valoare totală de cel puţin 20 de ori salariul minim
brut pe economie”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 15, alin. (2)-(3) se modifică şi vor avea următorul conţinut:
„(2) Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie să includă bunuri în natură sau în
numerar, a căror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul de bază minim brut pe
ţară garantat în plată, la data constituirii fundaţiei.
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(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul fundaţiilor al căror scop exclusiv,
sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, este efectuarea operaţiunilor de colectare de
fonduri care să fie puse la dispoziţia altor asociaţii sau fundaţii, în vederea realizării de
programe de către acestea din urmă, activul patrimonial iniţial poate avea o valoare totală
de cel puţin 20 de ori salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată”.
Art. 16 alin. (2) lit. a) şi lit. c) din O.G. nr. 26/2000 (modificat prin Legea
nr. 129/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 16 alin. (2), lit. a) şi lit. c) prevedeau:
„(2) Actul constitutiv al fundaţiei cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
a) datele de identificare a fondatorului sau, după caz, a fondatorilor: numele
sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora;
(...)
c) denumirea fundaţiei;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 16 alin. (2), lit. a) şi lit. c) se modifică şi vor
avea următorul conţinut:
„(2) Actul constitutiv al fundaţiei cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
a) datele de identificare ale fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor: numele,
prenumele, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea şi codul de identificare fiscală a persoanei juridice şi, după caz,
domiciliul/reşedinţa ori adresa sediului social;
(...)
c) denumirea fundaţiei: denumirea va conţine în mod obligatoriu cuvântul "fundaţie".
Dispoziţiile art. 6 alin. (2) lit. c) teza a II-a se aplică în mod corespunzător”.
Art. 16 alin. (2 ^1)-(2^2) din O.G. nr. 26/2000 (introdus prin Legea
nr. 129/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 16, după alin. (2), se introduc două noi
alineate, alin. (2^1)-(2^2), cu următorul conţinut:
„(2^1) În cazul în care numele sau denumirile fondatorilor sunt redactate într-o altă
grafie decât cea latină, acestea sunt transliterate în grafia latină, conform actelor de
identitate, respectiv actelor de înfiinţare emise de autorităţile statului de apartenenţă ori
statului român şi sunt folosite în forma astfel transliterată ori de câte ori aceste persoane
sunt prevăzute în documentele oficiale ale fundaţiei.
(2^2) Dispoziţiile alin. (2^1) se aplică în mod corespunzător în cazul membrilor
consiliului director al fundaţiei”.
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Art. 17 alin. (2) lit. c^1)-c^2) din O.G. nr. 26/2000 (introdus prin Legea
nr. 129/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 17 alin. (2), după lit. c), se introduc două noi
litere, lit. c^1)-c^2), cu următorul conţinut:
„(2) Cererea de înscriere va fi însoţită de următoarele documente:
(...)
c^1) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale
identităţii fondatorilor şi membrilor consiliului director;
c^2) declaraţie pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, a persoanei
prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. h), care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor
reali ai fundaţiei, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii şi combaterii spălării
banilor şi finanţării terorismului. Dispoziţiile art. 16 alin. (2) lit. a) se aplică în mod
corespunzător. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data
naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia,
domiciliul sau reşedinţa;”.
Art. 17 alin. (3) din O.G. nr. 26/2000 (modificat prin Legea nr. 129/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 17, alin. (3) prevedea:
„(3) Dispoziţiile art. 7 alin. (1), alin. (3)-(3^5) şi alin. (4), ale art. 8-12 şi ale art. 14
se aplică în mod corespunzător.”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 17, alin. (3) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(3) Dispoziţiile art. 7 alin. (1), (2^1), (3) - (3^5) şi (4), ale art. 8 - 12 şi ale art. 14 se
aplică în mod corespunzător”.
Art. 27^2 lit. a) din O.G. nr. 26/2000 (modificat prin Legea nr. 129/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 27^2, lit. a) prevedea:
„În realizarea competenţei sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 27^2, lit. a) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„În realizarea competenţei sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori:
a) verifică, cel puţin o dată pe an, modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;”.
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Art. 27^3 din O.G. nr. 26/2000 (introdus prin Legea nr. 129/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 27^2, se introduce un nou articol, art. 27^3,
cu următorul conţinut:
„Art. 27^3
Asociaţiile au obligaţia de a păstra cel puţin 5 ani registrele tranzacţiilor efectuate”.
Art. 31 alin. (2) din O.G. nr. 26/2000 (modificat prin Legea nr. 129/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 31, alin. (2) prevedea:
„(2) Dispoziţiile art. 27 se aplica în mod corespunzător”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 31, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Dispoziţiile art. 27 - 27^3 se aplică în mod corespunzător”.
Titlul cap. IV „CAPITOLUL IV Modificarea actului constitutiv, a statutului
ori a beneficiarului real al asociaţiei sau fundaţiei. Fuziunea şi divizarea”
din O.G. nr. 26/2000 (modificat prin Legea nr. 129/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, titlul cap. IV prevedea:
„Capitolul IV
Modificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei sau fundaţiei. Fuziunea
şi divizarea”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, titlul cap. IV se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„CAPITOLUL IV Modificarea actului constitutiv, a statutului ori a beneficiarului
real al asociaţiei sau fundaţiei. Fuziunea şi divizarea”.
Art. 34^4-34^5 din O.G. nr. 26/2000 (introdus prin Legea nr. 129/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 34^3, se introduc două noi articole,
art. 34^4-34^5, cu următorul conţinut:
„Art. 34^4
(1) Anual sau ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale
beneficiarului real, asociaţia sau fundaţia are obligaţia de a comunica Ministerului Justiţiei
datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenţei
privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor.
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(2) În acest scop, consiliul director al asociaţiei sau fundaţiei împuterniceşte o persoană
fizică pentru a comunica, printr-o declaraţie pe propria răspundere, încheiată în formă
autentică, datele de identificare ale beneficiarului real.
(3) Declaraţia anuală prevăzută la alin. (1) se comunică Ministerului Justiţiei până la
data de 15 ianuarie.
(4) Dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real,
declaraţia prevăzută la alin. (1) se depune în termen de 30 zile de la data la care aceasta a
intervenit.
Art. 34^5
(1) Nerespectarea de către o asociaţie sau fundaţie a obligaţiei prevăzute la art. 34^4
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 2.500 lei.
(2) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (1) se face de către Oficiul Naţional de
Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor prin agenţi constatatori proprii.
(3) Contravenientul are obligaţia ca în termen de 30 zile de la comunicarea
procesului-verbal de constatare a contravenţiei prevăzute la alin. (1) să comunice datele de
identificare ale beneficiarului real.
(4) În procesul-verbal de constatare a contravenţiei se înscrie o menţiune privind
obligaţia prevăzută la alin. (3).
(5) Procesul-verbal se comunică contravenientei, precum şi Ministerului Justiţiei în
vederea înregistrării în evidenţa privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor.
(6) Necomunicarea de către o asociaţie sau fundaţie a datelor de identificare ale
beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenţei privind beneficiarii reali ai
asociaţiilor şi fundaţiilor, dacă aceasta a fost anterior sancţionată pentru nerespectarea
dispoziţiilor prevăzute la art. 34^4, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de
la 500 lei la 5.000 lei.
(7) Contravenientul sancţionat potrivit alin. (6) are obligaţia ca în termen de 30 zile de
la comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenţiei prevăzute la alin. (6) să
comunice datele de identificare ale beneficiarului real.
(8) În procesul-verbal de constatare a contravenţiei prevăzute la alin. (6) se înscrie o
menţiune privind obligaţia prevăzută la alin. (7), precum şi sancţiunea aplicabilă în cazul
necomunicării datelor de identificare ale beneficiarului real, în termen de 30 zile de la
momentul comunicării acestuia, respectiv dizolvarea asociaţiei sau fundaţiei potrivit art. 56
alin. (1^1) sau, după caz, art. 59. Dispoziţiile alin. (5) se aplică în mod corespunzător.
(9) Contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă le sunt aplicabile prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare”.
Art. 38 alin. (1) lit. d^1) din O.G. nr. 26/2000 (introdus prin Legea
nr. 129/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 38 alin. (1), după lit. d), se introduce o nouă
literă, lit. d^1), cu următorul conţinut:
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„(1) O asociaţie, fundaţie sau federaţie poate fi recunoscută de Guvernul României ca
fiind de utilitate publică dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
(...)
d^1) valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori în parte este cel
puţin egală cu valoarea patrimoniului iniţial/de 3 ori valoarea salariului brut pe ţară
garantat în plată;”.
Art. 39 alin. (1^1) lit. e) din O.G. nr. 26/2000 (modificat prin Legea
nr. 129/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 39 alin. (1^1), lit. e) prevedea:
„(1^1) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită, pe lângă dovada îndeplinirii
condiţiilor prevăzute la art. 38 alin. (1), de următoarele documente:
(...)
e) numele şi adresa persoanelor fizice, respectiv denumirea şi sediul persoanelor juridice, cu care asociaţia sau fundaţia colaborează în mod frecvent în
vederea realizării obiectului său de activitate pentru care aceasta solicită recunoaşterea statutului de utilitate publică”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 39 alin. (1^1), lit. e) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„(1^1) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită, pe lângă dovada îndeplinirii
condiţiilor prevăzute la art. 38 alin. (1), de următoarele documente:
(...)
e) datele de identificare ale persoanelor fizice: numele, prenumele, codul numeric
personal, seria şi numărul actului de identitate, respectiv denumirea, sediul şi codul de
identificare fiscală a persoanelor juridice, cu care asociaţia sau fundaţia colaborează în mod
frecvent în vederea realizării obiectului său de activitate pentru care aceasta solicită
recunoaşterea statutului de utilitate publică;”.
Art. 56 alin. (1) partea introductivă din O.G. nr. 26/2000 (modificat prin Legea
nr. 129/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 56 alin. (1), partea introductivă prevedea:
„(1) Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei
persoane interesate:”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 56 alin. (1), partea introductivă se modifică şi
va avea următorul conţinut:
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„(1) Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public
sau a oricărei alte persoane interesate:”.
Art. 56 alin. (1^1) din O.G. nr. 26/2000 (introdus prin Legea nr. 129/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 56, după alin. (1), se introduce un nou alineat,
alin. (1^1), cu următorul conţinut:
„(1^1) În cazul necomunicării datelor de identificare ale beneficiarului real în
termenul prevăzut la art. 34^5 alin. (7), asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească,
la cererea Ministerului Public sau a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a
Spălării Banilor”.
Art. 56 alin. (3) din O.G. nr. 26/2000 (introdus prin Legea nr. 129/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 56, după alin. (2), se introduce un nou alineat,
alin. (3), cu următorul conţinut:
„(3) Cauza de dizolvare prevăzută la alin. (1^1) poate fi înlăturată înainte de a se pune
concluzii în fond”.
Art. 60 alin. (4) din O.G. nr. 26/2000 (modificat prin Legea nr. 129/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 60, alin. (4) prevedea:
„(4) În cazul în care asociaţia sau fundaţia a fost dizolvată pentru motivele
prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. a) - c), bunurile rămase după lichidare vor fi
preluate de către stat, prin Ministerul Finanţelor, sau, după caz, de comuna sau
oraşul în a cărui raza teritorială asociaţia sau fundaţia îşi avea sediul, dacă aceasta
din urma era de interes local”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 60, alin. (4) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(4) În cazul în care asociaţia sau fundaţia a fost dizolvată pentru motivele prevăzute
la art. 56 alin. (1) lit. a) - c) sau art. 56 alin. (1^1), bunurile rămase după lichidare vor fi
preluate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, sau, după caz, de comuna sau
oraşul în a cărui rază teritorială asociaţia sau fundaţia îşi avea sediul, dacă aceasta din
urmă era de interes local”.
Art. 73 alin. (2) din O.G. nr. 26/2000 (modificat prin Legea nr. 129/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 73, alin. (2) prevedea:
„(2) Registrul naţional se ţine de Ministerul Justiţiei prin direcţia de specialitate”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 73, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Registrul naţional se ţine de Ministerul Justiţiei prin direcţia de specialitate, în
format electronic”.
Art. 74 alin. (1) din O.G. nr. 26/2000 (modificat prin Legea nr. 129/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 74, alin. (1) prevedea:
„(1) În scopul constituirii şi funcţionarii Registrului naţional, instanţele
judecătoreşti sunt obligate ca, din oficiu, să comunice Ministerului Justiţiei copii de
pe hotărârile judecătoreşti rămase irevocabile privind constituirea, modificarea şi
încetarea oricărei asociaţii, fundaţii sau federaţii, precum şi de pe înscrisurile
doveditoare, în termen de 3 zile de la data rămânerii irevocabile a fiecărei hotărâri
judecătoreşti”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 74, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) În scopul constituirii şi funcţionării Registrului naţional, instanţele judecătoreşti
sunt obligate ca, din oficiu, să comunice electronic Ministerului Justiţiei copii de pe
hotărârile judecătoreşti rămase definitive privind constituirea, modificarea şi încetarea
oricărei asociaţii, fundaţii sau federaţii, precum şi de pe înscrisurile doveditoare, în termen
de 3 zile de la data rămânerii definitive a fiecărei hotărâri judecătoreşti. În acelaşi termen,
instanţele judecătoreşti vor efectua transferul înscrierilor cuprinse în registrele speciale
ţinute de acestea către serverul central instalat la sediul Ministerului Justiţiei”.
Art. 75 alin. (1)-(2) din O.G. nr. 26/2000 (modificat prin Legea nr. 129/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 75, alin. (1)-(2) prevedeau:
„(1) Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial este public.
(2) Ministerul Justiţiei este obligat să elibereze, pe cheltuiala persoanei
solicitante, copii certificate de pe înregistrările efectuate în Registrul naţional şi de
pe înscrisurile doveditoare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 75, alin. (1)-(2) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
„(1) Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial este public, cu
excepţia datelor care se supun reglementărilor privind protecţia datelor cu caracter personal
şi a datelor din evidenţa privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor.
(2) Ministerul Justiţiei eliberează, pe cheltuiala persoanei solicitante, copii certificate de
pe înregistrările efectuate în Registrul naţional şi de pe înscrisurile doveditoare, cu excepţia
datelor care se supun reglementărilor privind protecţia datelor cu caracter personal”.
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LEGEA NR. 208/2015 PRIVIND ALEGEREA SENATULUI
ŞI A CAMEREI DEPUTAŢILOR,
PRECUM ŞI PENTRU ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE - MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 148/2019)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
Legea nr. 208/2015
privind alegerea
Senatului şi a Camerei
Deputaţilor, precum şi
pentru organizarea şi
funcţionarea
Autorităţii Electorale
Permanente
(M. Of. nr. 553 din 24
iulie 2015)

Actul modificator
Legea nr. 148/2019
pentru modificarea şi
completarea unor acte
normative în materie
electorală
(M. Of. nr. 617 din 25
iulie 2019)

Sumar
– modifică: art. 16 alin. (6),
(8), (9); art. 23; art. 42 alin.
(2); art. 49 alin. (3); art. 51
alin. (5); art. 103 alin. (1) lit.
r); art. 120;
– introduce: art. 9^1; art.
102^1 şi art. 102^2; art. 110
alin. (5) - (11).

În M. Of. nr. 617 din 25 iulie 2019 s-a publicat Legea nr. 148/2019 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală.
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse Legii
nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi
pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.
Art. 16 alin. (6), (8) şi (9) din Legea nr. 208/2015 (modificate prin Legea
nr. 148/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 16 alin. (6), (8) şi (9) prezentau următoarele
aspecte:
„(6) La examenul pentru admiterea în corpul experţilor electorali pot participa
persoanele care nu au mai exercitat funcţia de preşedinte al biroului electoral al
secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia, persoanele care au fost excluse din

170

Actualitatea legislativă

corpul experţilor electorali sau care s-au retras din acest corp, sub condiţia ca
excluderea să fi avut loc cu mai mult de 3 ani înaintea datei examenului sau
retragerea să fi avut loc cu mai mult de un an înaintea datei examenului.”
„(8) Metodologia de organizare a examenului de admitere în corpul experţilor
electorali este stabilită prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente.”
„(9) Excluderea din corpul experţilor electorali se realizează de către Autoritatea Electorală Permanentă în cazul săvârşirii de contravenţii privind alegerile sau
referendumurile, precum şi în cazul săvârşirii de erori grave în procesul de
consemnare a rezultatelor votării în procesele-verbale.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 16 alin. (6), (8) şi (9) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
„(6) La examenul pentru admiterea în corpul experţilor electorali poate participa orice
persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) şi care nu a fost exclusă din
corpul experţilor electorali, sub condiţia ca excluderea să fi avut loc cu mai mult de 6 luni
înaintea examenului.”
„(8) Metodologia de aplicare a prevederilor prezentului articol este stabilită prin
hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente.”
„(9) Excluderea din corpul experţilor electorali se realizează de către Autoritatea
Electorală Permanentă în cazul săvârşirii de contravenţii privind alegerile sau referendumurile.”
Art. 23 din Legea nr. 208/2015 (modificat prin Legea nr. 148/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 23 prevedea următoarele aspecte:
„Art. 23 - (1) Pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare, secţiile
consulare, dacă acestea funcţionează în locaţii diferite şi institutele culturale din
străinătate se organizează secţii de votare pentru alegătorii care au domiciliul sau
reşedinţa în afara ţării.
(2) În afara secţiilor de votare prevăzute la alin. (1) pot fi organizate, cu acordul
autorităţilor din ţara respectivă, secţii de votare şi în alte locaţii decât cele în care îşi
au sediul misiunile diplomatice sau oficiile consulare.
(3) În afara secţiilor de votare prevăzute la alin. (1) se organizează una sau mai
multe secţii de votare, pentru localităţile sau grupurile de localităţi în care îşi au
domiciliul sau reşedinţa, conform Registrului electoral, cel puţin 100 de alegători,
fără ca numărul alegătorilor care vor fi arondaţi unei secţii să poată depăşi cifra de
2.000. Dacă în localitatea unde îşi are sediul misiunea diplomatică, oficiul consular,
secţia consulară sau institutul cultural figurează înscrişi în Registrul electoral cu
adresa de domiciliu sau reşedinţă mai puţin de 300 de alegători, aceştia sunt
arondaţi la secţia de votare organizată conform alin. (1).
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(4) În termen de cel mult 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţă publică a
datei alegerilor, Autoritatea Electorală Permanentă comunică Ministerului
Afacerilor Externe localităţile din străinătate în care trebuie să fie înfiinţate secţii de
votare, precum şi numărul acestora.
(5) Activităţile de pregătire şi organizare a procesului de votare în străinătate
sunt asigurate de către biroul electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu
domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, cu sprijinul logistic al Ministerului Afacerilor
Externe.
(6) În termen de 30 de zile de la data comunicării prevăzute la alin. (4),
Autoritatea Electorală Permanentă stabileşte, prin hotărâre, sediile secţiilor de
votare, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 23 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Art. 23 - (1) În statele unde îşi au sediile misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale
României se organizează, de regulă, în sediile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare,
secţiilor consulare, dacă acestea funcţionează în sedii diferite şi institutelor culturale, una
sau mai multe secţii de votare pentru alegătorii care votează în străinătate.
(2) Cu acordul autorităţilor din ţara respectivă pot fi organizate secţii de votare şi în
alte locuri decât cele prevăzute de alin. (1).
(3) În afara secţiilor de votare prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi organizate, cu acordul
autorităţilor din ţara respectivă, secţii de votare pentru localităţile sau grupurile de
localităţi în care au optat să voteze cel puţin 100 de alegători, conform art. 42 alin. (2).
(4) În termen de cel mult 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 42 alin.
(2), Autoritatea Electorală Permanentă comunică Ministerului Afacerilor Externe
localităţile din străinătate în care trebuie să fie înfiinţate secţii de votare potrivit alin. (3),
precum şi numărul acestora.
(5) În termen de cel mult 15 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (4),
Ministerul Afacerilor Externe transmite Autorităţii Electorale Permanente proiectul listei
sediilor secţiilor de votare din străinătate prevăzute la alin. (1) - (4).
(6) Lista prevăzută la alin. (5) va fi însoţită de următoarele documente:
a) sinteza consultărilor cu misiunile diplomatice şi oficiile consulare;
b) sinteza consultărilor cu persoane care reprezintă cetăţeni români aflaţi în străinătate
şi criteriile utilizate pentru selecţia acestora;
c) notă justificativă privind cazurile în care nu vor mai fi organizate secţii de votare
organizate la alegeri anterioare, dacă este cazul;
d) notă logistică privind fiecare local de vot, conform modelului stabilit de Autoritatea
Electorală Permanentă;
e) informaţiile furnizate de autorităţile străine competente privind numărul cetăţenilor
români cu domiciliul, reşedinţa sau alte forme de înregistrare în străinătate, defalcat pe
state.
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(7) În termen de cel mult 5 zile de la data comunicării prevăzute la alin. (5),
Autoritatea Electorală Permanentă stabileşte, prin hotărâre, sediile secţiilor de votare din
străinătate.
(8) Activităţile de coordonare a pregătirii şi organizării procesului de votare în
străinătate sunt asigurate de către biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate,
cu sprijinul logistic al Ministerului Afacerilor Externe.”
Art. 42 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 (modificat prin Legea nr. 148/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 42 alin. (2) prevedea următoarele aspecte:
„(2) Începând cu data de 1 aprilie a anului în care au loc alegeri parlamentare
la termen şi până la data expirării a 48 de ore de la data începerii perioadei
electorale, alegătorii cu domiciliul în ţară şi cu reşedinţa în străinătate, precum şi
cei cu domiciliul în străinătate se pot înscrie în Registrul electoral cu adresa din
străinătate pentru scrutinul respectiv în baza unei cereri scrise, datate şi semnate,
cuprinzând numele, prenumele, codul numeric personal, însoţită de o copie a
actului de identitate şi o copie a documentului care dovedeşte reşedinţa, eliberat de
autorităţile străine, sau a paşaportului, cu menţionarea statului de domiciliu,
transmise prin poştă, inclusiv prin poşta electronică, ori depuse la misiunea
diplomatică sau oficiul consular.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 42 alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Începând cu data de 1 aprilie a anului în care au loc alegeri parlamentare la
termen şi până la data expirării a cel mult 15 zile de la data începerii perioadei electorale,
alegătorul, care doreşte să voteze în străinătate la alegerile parlamentare, se poate înregistra
în Registrul electoral ca alegător în străinătate, prin intermediul unui formular on-line,
aflat pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, în care va înscrie numele, prenumele,
codul numeric personal, localitatea şi statul unde optează să voteze, la care anexează copia
scanată sau fotografia actului de identitate.”
Art. 49 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 (modificat prin Legea nr. 148/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 49 alin. (3) prevedea următoarele aspecte:
„(3) Listele electorale permanente din străinătate se întocmesc şi se tipăresc de
către Autoritatea Electorală Permanentă şi se transmit biroului electoral pentru
cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, în termen de 5 zile de la
data expirării termenului prevăzut la art. 23 alin. (6).”
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 49 alin. (3) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(3) Listele electorale permanente din străinătate se întocmesc şi se tipăresc de
către Autoritatea Electorală Permanentă şi se transmit biroului electoral pentru
cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, în termen de 5 zile de la
data expirării termenului prevăzut la art. 23 alin. (7).”
Art. 51 alin. (5) din Legea nr. 208/2015 (modificat prin Legea nr. 148/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 51 alin. (5) prevedea următoarele aspecte:
„(5) În cadrul secţiilor de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice,
oficiile consulare, secţiile consulare sau institutele culturale din străinătate se
utilizează numai liste electorale suplimentare, cu excepţia situaţiilor în care la
aceste secţii de votare sunt arondaţi alegători conform art. 23 alin. (3).”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 51 alin. (5) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(5) În cadrul secţiilor de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice, oficiile
consulare, secţiile consulare sau institutele culturale din străinătate se utilizează numai
liste electorale suplimentare.”
Art. 103 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 208/2015 (modificat prin Legea
nr. 148/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 103 alin. (1) lit. r) prevedea următoarele aspecte:
„r) achiziţionează, în condiţiile legii, aplicaţiile şi/sau serviciile informatice
utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării;”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 1o3 alin. (1) lit. r) se modifică şi va avea următorul conţinut:
„r) asigură, cu sprijinul autorităţilor şi instituţiilor din Reţeaua electorală naţională,
aplicaţiile şi/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării, precum şi echipamentele informatice necesare centralizării
rezultatelor votării de către Biroul Electoral Central;”
Art. 120 din Legea nr. 208/2015 (modificat prin Legea nr. 148/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 120 prevedea următoarele aspecte:
„Art. 120 - Prevederile prezentei legi privind corpul experţilor electorali,
secţiile de votare, Registrul electoral şi listele electorale permanente se aplică în
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mod corespunzător alegerilor pentru Preşedintele României, alegerilor pentru
autorităţile administraţiei publice locale, alegerilor pentru Parlamentul European,
precum şi referendumurilor naţionale şi locale.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 120 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Art. 120 - (1) Prevederile prezentei legi privind corpul experţilor electorali, membrii
birourilor electorale, operatorii de calculator, Sistemul informatic de monitorizare a
prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, secţiile de votare, Registrul electoral şi
listele electorale permanente se aplică în mod corespunzător alegerilor pentru Preşedintele
României, alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale, alegerilor pentru
Parlamentul European, precum şi referendumurilor naţionale şi locale.
(2) Funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special pot avea calitatea de
expert electoral, pot fi preşedinţi şi locţiitori în birourile electorale ale secţiilor de votare sau
pot activa pe lângă birourile electorale ca personal tehnic auxiliar, ca operatori de calculator
ori ca informaticieni, indiferent de tipul de scrutin.”
Art. 9^1 din Legea nr. 208/2015 (introdus prin Legea nr. 148/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 9 se introduce un nou articol, art. 9^1, cu
următorul cuprins:
„Art. 9^1 - (1) Membrul biroului electoral al secţiei de votare are obligaţia de a face
cunoscute alegătorilor numele, prenumele şi funcţia în biroul electoral, prin intermediul
unui ecuson, purtat în mod vizibil asupra sa.
(2) În relaţiile cu ceilalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare, precum şi cu
alegătorii şi persoanele acreditate, membrul biroului electoral al secţiei de votare este obligat
să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate,
fiindu-i interzise manifestările indecente.”
Art. 102^1 şi art. 102^2 din Legea nr. 208/2015 (introduse prin Legea
nr. 148/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 102 se introduc două noi articole,
art. 102^1 şi 102^2, cu următorul cuprins:
„Art. 102^1 - (1) Pe lângă Autoritatea Electorală Permanentă se înfiinţează Reţeaua
electorală naţională, organism fără personalitate juridică care funcţionează sub coordonarea
preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, ce are următoarele obiective:
a) asistarea Autorităţii Electorale Permanente la elaborarea, integrarea, corelarea şi
monitorizarea politicilor privind securitatea şi rezilienţa sistemului electoral românesc;
b) asistarea Autorităţii Electorale Permanente la efectuarea activităţilor de implementare şi operaţionalizare a Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de
prevenire a votului ilegal;
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c) asistarea Autorităţii Electorale Permanente la elaborarea, implementarea şi
operaţionalizarea sistemelor şi aplicaţiilor informatice utilizate în procesele electorale.
(2) În exercitarea atribuţiilor sale, Reţeaua electorală naţională emite recomandări şi
rapoarte.
(3) Atribuţiile, structura, organizarea şi funcţionarea Reţelei electorale naţionale,
precum şi indemnizaţiile ce revin membrilor acesteia se stabilesc prin hotărâre a
Guvernului, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente.
(4) Din Reţeaua electorală naţională fac parte înalţi funcţionari publici din cadrul
Autorităţii Electorale Permanente, respectiv şefi de departamente şi funcţionarii asimilaţi
acestora, precum şi reprezentanţi ai Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii
Informaţionale şi ai unităţilor care funcţionează în subordinea sau în coordonarea acestuia,
ai Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, ai Institutului Naţional de Statistică, ai
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, ai
Ministerului Afacerilor Interne, ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Ministerului
Educaţiei Naţionale, experţi din societatea civilă, reprezentanţi ai partidelor politice
parlamentare, precum şi ai altor instituţii cu atribuţii în domeniul electoral.”
„Art. 102^2 - (1) Pentru elaborarea, implementarea şi operaţionalizarea sistemelor şi
aplicaţiilor informatice utilizate în procesele electorale Autoritatea Electorală Permanentă
poate angaja personal calificat în domeniul tehnologiei informaţiei, personal contractual
încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, încheiat prin derogare
de la prevederile art. 82 alin. (3) - (5) şi ale art. 84 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul
muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Personalul prevăzut la alin. (1) îşi desfăşoară activitatea în funcţii de specialişti în
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, funcţii care se înfiinţează în cadrul departamentelor din cadrul Autorităţii Electorale Permanente.
(3) Numărul posturilor aferente funcţiilor de specialişti în tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor, criteriile şi metodologia de selecţie, precum şi condiţiile în care această
categorie de personal îşi desfăşoară activitatea se aprobă prin ordin al preşedintelui
Autorităţii Electorale Permanente, cu încadrarea în numărul maxim de posturi şi în
bugetul aprobat cu această destinaţie pentru personalul Autorităţii Electorale Permanente.
(4) Prin derogare de la prevederile art. 30 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 31 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare, încadrarea personalului calificat prevăzut la alin. (1) se face conform criteriilor şi
metodologiei elaborate conform alin. (3).
(5) Drepturile salariale aferente funcţiilor înfiinţate potrivit alin. (2) se stabilesc, prin
derogare de la prevederile Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările
ulterioare, în cuantum de până la de 6 ori valoarea câştigului salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, prin ordin al preşedintelui Autorităţii
Electorale Permanente.”
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Art. 110 alin. (5) - (11) din Legea nr. 208/2015 (introduse prin Legea
nr. 148/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 110, după alin. (4) se introduc şapte noi
alineate, alin. (5) - (11), cu următorul cuprins:
„(5) Operatorii de calculator îşi desfăşoară activitatea în condiţiile stabilite prin
hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente.
(6) Repartizarea operatorilor de calculator selectaţi conform alin. (2) la secţiile de
votare din ţară se realizează prin decizie a Autorităţii Electorale Permanente.
(7) La o secţie de votare din ţară pot fi repartizaţi cel mult 3 operatori de calculator.
(8) Pe lângă operatorii de calculator repartizaţi la secţiile de votare din ţară,
Autoritatea Electorală Permanentă repartizează, la propunerea Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale, cel puţin câte un operator de calculator pe lângă fiecare centru de
votare din ţară.
(9) În sensul prezentei legi, prin centru de votare din ţară se înţelege imobilul din ţară
unde îşi are sediul cel puţin o secţie de votare.
(10) Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate îndeplinesc şi
atribuţiile ce revin, potrivit legii, operatorilor de calculator.
(11) Autorităţile publice centrale şi locale implicate, potrivit legii, în organizarea
alegerilor sprijină implementarea şi buna funcţionare a Sistemului informatic de
monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal cu personal propriu, denumit
în continuare informaticieni.”

Revista
Universul
Juridic  nr. 7, iulie 2019, pp. 177-181
Actualitatea
legislativă

177

LEGEA NR. 43/2014 PRIVIND PROTECŢIA ANIMALELOR
UTILIZATE ÎN SCOPURI ŞTIINŢIFICE - MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 149/2019)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
Legea nr. 43/2014
privind protecţia
animalelor utilizate în
scopuri ştiinţifice
(M. Of. nr. 326 din 6
mai 2014)

Actul modificator
Legea nr. 149/2019
pentru modificarea
Legii nr. 43/2014 privind
protecţia animalelor
utilizate în scopuri
ştiinţifice
(M. Of. nr. 619 din 25
iulie 2019)

Sumar
– modifică: art. 7 alin. (1) lit.
a) pct. ii); art. 24; art. 35 alin.
(1); art. 40 alin. (1); art. 47
alin. (1); art. 49 alin. (1) şi
(2); art. 50; Anexa nr. 3
secţiunea B tabelele 3, 5, 7.3,
9.2 şi 9.4; Anexa nr. 7
secţiunea a III-a pct. 3,
lit. e);
– abrogă: art. 4 alin. (2).

În M. Of. nr. 619 din 25 iulie 2019 s-a publicat Legea nr. 149/2019 pentru
modificarea Legii nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri
ştiinţifice.
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse Legii
nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice.
Art. 7 alin. (1) lit. a) pct. ii) din Legea nr. 43/2014 (modificat prin Legea
nr. 149/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 7 alin. (1) lit. a) pct. ii) prevedea următoarele
aspecte:
„(1) Exemplarele de primate nonumane nu se utilizează în proceduri, cu
excepţia cazului în care procedurile îndeplinesc următoarele condiţii:
a) procedura are unul dintre scopurile menţionate la:
(ii) art. 4 alin. (1) lit. a) sau lit. c);”
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (1) lit. a) pct. ii) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„(1) Exemplarele de primate nonumane nu se utilizează în proceduri, cu excepţia
cazului în care procedurile îndeplinesc următoarele condiţii:
a) procedura are unul dintre scopurile menţionate la:
(ii) art. 4 alin. (1) lit. a) sau lit. e);”
Art. 24 din Legea nr. 43/2014 (modificat prin Legea nr. 149/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 24 prevedea următoarele aspecte:
„Art. 24 - Fiecare unitate crescătoare, furnizoare şi utilizatoare de animale
folosite în scopuri ştiinţifice sau educative trebuie să aibă un medic veterinar
desemnat de către aceasta, cu experienţă în medicina animalelor utilizate în
scopuri ştiinţifice ori educative, sau un expert cu o calificare corespunzătoare,
acolo unde este necesar, însărcinat cu atribuţii de consiliere privind bunăstarea
animalelor şi tratamentul acestora.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 24 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Art. 24 - Fiecare unitate crescătoare, furnizoare şi utilizatoare de animale folosite în
scopuri ştiinţifice sau educative trebuie să aibă un medic veterinar desemnat de către
aceasta, cu experienţă în medicina animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice ori educative
sau un expert cu o calificare corespunzătoare, dacă este oportun, însărcinat cu atribuţii de
consiliere privind bunăstarea animalelor şi tratamentul acestora.”
Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 43/2014 (modificat prin Legea nr. 149/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 35 alin. (1) prevedea următoarele aspecte:
„(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 41, proiectele care implică utilizarea
animalelor în proceduri se desfăşoară numai cu autorizarea prealabilă din partea
autorităţii competente sau, în cazurile prevăzute la art. 41, în conformitate cu
cererea trimisă autorităţii competente.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 35 alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 41, proiectele care implică utilizarea
animalelor în proceduri se desfăşoară numai cu autorizarea prealabilă din partea autorităţii
competente şi în conformitate cu autorizaţia sau, în cazurile prevăzute la art. 41, în
conformitate cu cererea trimisă autorităţii competente sau cu orice decizie luată de autoritatea competentă.”
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Art. 40 alin. (1) din Legea nr. 43/2014 (modificat prin Legea nr. 149/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 40 alin. (1) prevedea următoarele aspecte:
„(1) Autorizaţia de proiect se acordă şi se comunică de către autoritatea
competentă solicitantului în cel mult 40 de zile lucrătoare de la primirea cererii
complete şi corecte, formulate potrivit prevederilor art. 36 alin. (2). Acest termen
include şi evaluarea proiectului.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 40 alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Decizia privind autorizarea se adoptă şi se comunică de către autoritatea
competentă solicitantului în cel mult 40 de zile lucrătoare de la primirea cererii complete şi
corecte, formulate conform art. 36 alin. (2). Acest termen include şi evaluarea proiectului.”
Art. 47 alin. (1) din Legea nr. 43/2014 (modificat prin Legea nr. 149/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 47 alin. (1) prevedea următoarele aspecte:
„(1) În cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor se organizează şi funcţionează Comitetul naţional pentru protecţia
animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice care oferă structurilor responsabile cu
protecţia animalelor din cadrul autorităţii competente consultanţă privind aspecte
legate de achiziţia, creşterea, adăpostirea, îngrijirea şi utilizarea animalelor în
proceduri şi participă la schimbul de informaţii privind cele mai bune practici în
acest sens.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 47 alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) În cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor se organizează şi funcţionează Comitetul naţional pentru protecţia animalelor
utilizate în scopuri ştiinţifice care oferă structurilor responsabile cu protecţia animalelor
din cadrul autorităţilor competente şi al unităţilor utilizatoare/furnizoare/crescătoare de
animale utilizate în scopuri ştiinţifice consultanţă privind aspecte legate de achiziţia,
creşterea, adăpostirea, îngrijirea şi utilizarea animalelor în proceduri şi participă la
schimbul de informaţii privind cele mai bune practici în acest sens.”
Art. 49 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 43/2014 (modificate prin Legea
nr. 149/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 49 alin. (1) şi alin. (2) prevedeau următoarele
aspecte:
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„(1) În situaţia în care există motive justificabile din punct de vedere ştiinţific
pentru a considera că este esenţială utilizarea primatelor nonumane în scopurile
prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) în ceea ce priveşte fiinţele umane, dar această
utilizare nu este întreprinsă pentru evitarea, prevenirea, diagnosticarea şi tratarea
unor boli potenţial mortale sau care pot induce o afecţiune invalidantă, Autoritatea
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate stabili o
măsură tranzitorie prin care să autorizeze o asemenea utilizare, cu condiţia ca
scopul să nu poată fi realizat prin utilizarea altor specii decât primatele nonumane.
(2) În situaţia în care există motive întemeiate pentru a considera că este
esenţial să fie luate măsuri pentru conservarea speciilor sau pentru combaterea
unei epidemii neaşteptate, a unei boli mortale ori care poate induce o afecţiune
invalidantă care apare la om, instituţiile cu atribuţii în aceste domenii pot stabili o
măsură tranzitorie prin care să permită utilizarea maimuţelor mari în proceduri
desfăşurate în unul dintre scopurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) sau e) ori
alin. (2) lit. a), cu condiţia ca scopul procedurilor în cauză să nu poată fi atins prin
utilizarea altor specii decât maimuţele mari sau prin folosirea de metode alternative. Trimiterea la art. 4 alin. (2) lit. a) nu se interpretează ca făcând referire la
animale şi la plante.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 49 alin. (1) şi alin. (2) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
„(1) În situaţia în care există motive justificabile din punct de vedere ştiinţific pentru a
considera că este esenţială utilizarea primatelor nonumane în scopurile prevăzute la art. 7
alin. (1) lit. a) pct. (i) în ceea ce priveşte fiinţele umane, dar această utilizare nu este
întreprinsă pentru evitarea, prevenirea, diagnosticarea şi tratarea unor boli potenţial
mortale sau care pot induce o afecţiune invalidantă, Autoritatea Naţională Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate stabili o măsură tranzitorie prin care să
autorizeze o asemenea utilizare, cu condiţia ca scopul să nu poată fi realizat prin utilizarea
altor specii decât primatele nonumane.
(2) În situaţia în care există motive întemeiate pentru a considera că este esenţial să fie
luate măsuri pentru conservarea speciilor sau în legătură cu apariţia neaşteptată, la om, a
unei boli potenţial mortale sau invalidante, instituţiile cu atribuţii în aceste domenii pot
stabili o măsură tranzitorie prin care să permită utilizarea maimuţelor mari în proceduri
desfăşurate în unul dintre scopurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) pct. (i), lit. c) sau e),
cu condiţia ca scopul procedurilor în cauză să nu poată fi atins prin utilizarea altor specii
decât maimuţele mari sau prin folosirea de metode alternative. Trimiterea la art. 4 alin. (1)
lit. b) pct. (i) nu se interpretează ca făcând referire la animale şi la plante.”
Art. 50 din Legea nr. 43/2014 (modificat prin Legea nr. 149/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 50 prevedea următoarele aspecte:
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„(1) Faptele care constituie contravenţii la măsurile instituite de prezenta lege,
precum şi sancţiunile aplicabile acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în
termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
notifică Comisiei Europene dispoziţiile care stabilesc sancţiunile prevăzute la
alin. (1), precum şi orice modificare sau completare ulterioară a acestora.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 50 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(1) Următoarele fapte constituie contravenţii:
a) neasigurarea personalului necesar în unităţile crescătoare, furnizoare sau utilizatoare sau lipsa educaţiei şi pregătirii necesare a acestuia privind efectuarea procedurilor,
conceperea procedurilor/proiectelor, îngrijirea sau uciderea animalelor;
b) nerespectarea standardelor privind îngrijirea şi adăpostirea animalelor;
c) lipsa sau completarea necorespunzătoare a registrelor de evidenţă în unităţile
crescătoare, furnizoare sau utilizatoare;
d) funcţionarea unităţilor în care sunt crescute, care furnizează sau care utilizează
animale în scopuri ştiinţifice fără autorizare sanitar-veterinară;
e) lipsa medicului veterinar desemnat/expertului sau a organismului responsabil cu
bunăstarea animalelor în unităţile crescătoare, furnizoare sau utilizatoare;
f) desfăşurarea proiectelor fără obţinerea autorizaţiei sanitar- veterinare din partea
autorităţii competente;
g) desfăşurarea proiectelor în neconcordanţă cu prevederile autorizaţiei
sanitar-veterinare;
h) lipsa mijloacelor de identificare a câinilor, pisicilor şi primatelor nonumane din unităţile crescătoare, furnizoare sau utilizatoare.
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel:
a) cu amendă de la 600 lei la 2.000 lei, pentru cele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c);
b) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru cele prevăzute la alin. (1) lit. d)-h).
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (2) se fac de
persoane împuternicite, potrivit atribuţiilor de serviciu, din cadrul Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
(4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data
încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din
minimul amenzii prevăzute la alin. (2), agentul constatator făcând menţiune despre această
posibilitate în procesul-verbal.
(5) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”
Totodată, menţionăm că se va modifica Anexa nr. 3 (Secţiunea B, tabelele 3, 5,
7.3, 9.2 şi 9.4) şi Anexa nr. 7 (Secţiunea a III-a, pct. 3, lit. e), iar art. 4 alin. (2) se
abrogă.
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LEGEA NR. 53/2003 PRIVIND CODUL MUNCII - MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 153/2019)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
Legea nr. 53/2003
privind Codul muncii
(M. Of. nr. 345 din 18
mai 2011)

Actul modificator
Legea nr. 153/2019
pentru completarea art.
139 din Legea nr. 53/2003
privind Codul muncii
(M. Of. nr. 623 din 26
iulie 2019)

Sumar
– introduce: art. 139 alin.
(4).

În M. Of. nr. 623 din 26 iulie 2019 s-a publicat Legea nr. 153/2019 pentru
completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii.
Vă prezentăm, în continuare, completările aduse Legii nr. 53/2003 privind
Codul muncii.
Art. 139 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 (introdus prin Legea nr. 153/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după alin. (3) al art. 139 se introduce un nou alineat,
alin. (4), cu următorul cuprins:
„(4) Până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului,
pentru personalul din sistemul bugetar, zilele lucrătoare pentru care se acordă zile libere,
zile care precedă şi/sau care succedă zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează,
prevăzute la alin. (1), precum şi zilele în care se recuperează orele de muncă neefectuate.”
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LEGEA NR. 350/2001 PRIVIND AMENAJAREA TERITORIULUI
ŞI URBANISMUL - MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 151/2019)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
Legea nr. 350/2001
privind amenajarea
teritoriului şi
urbanismul
(M. Of. nr. 373 din 10
iulie 2001)

Actul modificator
Legea nr. 151/2019
pentru completarea
Legii nr. 350/2001
privind amenajarea
teritoriului şi
urbanismul
(M. Of. nr. 623 din 26
iulie 2019)

Sumar
– introduce: art. 19^1; art.
22 alin. (2) lit. d); art. 22^1;
art. 26 alin. (2); art. 27^1;
art. 51 alin. (1^1) lit. h); art.
64 alin. (3); definiţie din
Anexa nr. 2.

În M. Of. nr. 623 din 26 iulie 2019 s-a publicat Legea nr. 151/2019 pentru
completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse Legii
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.
Art. 19^1 din Legea nr. 350/2001 (introdus prin Legea nr. 151/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 19 se introduce un nou articol, art. 19^1, cu
următorul cuprins:
„Art. 19^1 - (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi alte
organe ale administraţiei publice cooperează cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, oferind informaţiile necesare şi implementând măsurile ce ţin de
domeniul lor de competenţă, astfel încât aşezările informale identificate să fie prioritare în
cadrul acţiunilor şi politicilor publice privind locuirea, accesul la infrastructură, sănătatea
publică şi siguranţa persoanelor.
(2) Măsurile prioritare prevăzute la alin. (1) vizează: informarea şi implicarea
locuitorilor comunităţilor afectate în procesul de planificare şi reglementare, identificarea
regimului juridic şi economic al terenurilor şi realizarea cadastrului general al aşezărilor
informale, înregistrarea imobilelor din aşezările informale în sistemul integrat de cadastru
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şi carte funciară în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Proiectele şi programele destinate aşezărilor informale se vor corela cu programele
de asistenţă socială ce pot viza fie o zonă afectată de insalubritate, de lipsa serviciilor şi de
sărăcie, fie una sau mai multe categorii de beneficiari ai măsurilor de asistenţă socială,
prezenţi în mare măsură în cadrul aşezării informale.”
Art. 22 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 350/2001 (introdus prin Legea
nr. 151/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 22 alin. (2), după lit. c) se introduce o nouă
literă, lit. d), cu următorul cuprins:
„d) sprijin metodologic şi tehnic pentru autorităţile administraţiei publice locale în
cadrul procesului de identificare, monitorizare şi organizare a aşezărilor informale.”
Art. 22^1 din Legea nr. 350/2001 (introdus prin Legea nr. 151/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 22 se introduce un nou articol, art. 22^1, cu
următorul cuprins:
„Art. 22^1 - (1) Consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului
Bucureşti, prin instituţia arhitectului-şef, asigură organizarea şi funcţionarea unei comisii
pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă a locuitorilor din aşezările informale, sprijinul metodologic şi operaţional pentru
autorităţile administraţiei publice locale, precum şi monitorizarea îndeplinirii responsabilităţilor şi implementării acţiunilor stabilite la nivel local.
(2) Comisia prevăzută la alin. (1) va fi constituită din reprezentanţi ai structurilor
specializate privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, control şi disciplină în
construcţii, asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivel judeţean, sănătate publică,
problemele romilor, de la nivelul judeţean şi din unităţile administrativ-teritoriale pe
teritoriul cărora au fost identificate aşezări informale, precum şi reprezentanţi ai comunităţilor din aşezările informale de pe teritoriul judeţului, respectiv al municipiului
Bucureşti şi reprezentanţi ai societăţii civile.
(3) Componenţa nominală a comisiei prevăzute la alin. (1) se stabileşte în baza
propunerilor preşedintelui consiliului judeţean şi ale entităţilor ai căror reprezentanţi fac
parte din comisie şi se aprobă, împreună cu regulamentul de organizare şi funcţionare, de
consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti.”
Art. 26 alin. (2) din Legea nr. 350/2001 (introdus prin Legea nr. 151/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 26 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu
următorul cuprins:
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„(2) În cazul identificării de aşezări informale pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, dacă se preconizează operaţiuni de regenerare sau restructurare urbană în zonele în
care se găsesc aşezări informale, autorităţile administraţiei publice locale pot iniţia elaborarea sau actualizarea de documentaţii de urbanism care vor cuprinde inclusiv reglementări
asupra acestora.”
Art. 27^1 din Legea nr. 350/2001 (introdus prin Legea nr. 151/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 27^1 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu
următorul cuprins:
„(2) Primarul/Primarul general al municipiului Bucureşti, în aria sa de competenţă,
prin structurile specializate privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, control şi
disciplină în construcţii, asistenţă socială şi sănătate publică, respectiv poliţia locală, are
următoarele obligaţii:
a) identifică terenurile din cadrul teritoriului administrativ ocupate de aşezări
informale, stabileşte limitele acestora prin măsurători efectuate în sistem Stereografic 70 şi
transmite documentaţia cadastrală în format electronic consiliului judeţean şi Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru preluarea în Observatorul teritorial
naţional;
b) realizează şi actualizează baza de date cu privire la numărul de persoane ce locuiesc
în aşezări informale, imobilele ocupate de acestea şi tipologia aşezărilor informale;
c) informează locuitorii din aşezările informale cu privire la prevederile prezentei legi şi
iniţiază un proces de consultare şi planificare participativă în vederea identificării de soluţii
de intervenţie adaptate specificului aşezării informale şi nevoilor comunităţii;
d) iniţiază şi coordonează demersurile necesare pentru identificarea regimului juridic şi
economic al terenurilor ocupate de aşezările informale şi pentru reglementarea acestora;
e) în cazul în care reglementarea prevede desfiinţarea parţială sau totală a aşezărilor
informale respective, asigură relocarea locuitorilor acestora, în următoarele condiţii: oferirea
de soluţii alternative de locuire, fie prin asigurarea de locuinţe sociale, fie prin sprijin în
reconstrucţia locuinţelor pe terenuri echipate edilitar, identificate şi puse la dispoziţie de
autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile legii; informarea şi consultarea
prealabilă a locuitorilor aflaţi în situaţii de relocare cu privire la alternativele posibile şi
obţinerea acordului acestora;
f) iniţiază şi coordonează acţiunile necesare pentru limitarea extinderii aşezărilor
informale, prin identificarea de terenuri disponibile pentru viitoare zone de locuit sau a
unor soluţii locative alternative şi informarea locuitorilor aşezărilor informale cu privire la
acestea;
g) iniţiază şi coordonează acţiunile necesare pentru echiparea edilitară a zonelor în care
se găsesc aşezări informale supuse regenerării sau restructurării urbane;
h) cooperează cu comisia prevăzută la art. 22^1 şi pune la dispoziţia acesteia toate
datele şi informaţiile solicitate de către aceasta.”
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Art. 51 alin. (1^1) lit. h) din Legea nr. 350/2001 (introdus prin Legea
nr. 151/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 51 alin. (1^1), după lit. g) se introduce o nouă
literă, lit. h), cu următorul cuprins:
„h) programe de susţinere a dezvoltării locale pentru identificarea şi delimitarea
aşezărilor informale, stabilirea tipologiei acestora, identificarea măsurilor şi soluţiilor de
reglementare a acestora sau, după caz, relocare şi sprijin al reconstrucţiei locuinţelor,
implementarea acţiunilor destinate îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă a locuitorilor din
aşezările informale.”
Art. 64 alin. (3) din Legea nr. 350/2001 (introdus prin Legea nr. 151/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la Anexa nr. 2 - Definirea termenilor utilizaţi în
lege se introduce o nouă definiţie, cu următorul cuprins:
„*Aşezare informală - grupare de minimum 3 unităţi destinate locuirii dezvoltate
spontan, ocupate de persoane sau familii care fac parte din grupuri vulnerabile definite
conform Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi
care nu au niciun drept asupra imobilelor pe care le ocupă. Aşezările informale sunt situate
de obicei la periferia localităţilor urbane sau rurale, cuprind locuinţe improvizate, realizate
din materiale recuperate, şi/sau locuinţe realizate din materiale de construcţii convenţionale, iar prin localizarea şi caracteristicile sociodemografice generează excluziune,
segregare şi marginalizare socială. Prin situarea în zone de risc natural (alunecări de teren,
inundaţii), biologic (gropi de gunoi, depozite de deşeuri, situri contaminate şi altele
asemenea) sau antropic (zone de siguranţă sau zone de protecţie ale obiectivelor Seveso, ale
infrastructurilor tehnico-edilitare şi altele asemenea), unele aşezări informale pun în pericol
siguranţa şi sănătatea locuitorilor lor.”
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LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL - MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 156/2019)

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

Actul modificator
Legea nr. 156/2019
pentru modificarea art.
25 alin. (4) lit. i) din
Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal
(M. Of. nr. 625 din 26
iulie 2019)

Sumar
– modifică: art. 25 alin. (4)
lit. i) pct. 1.

În M. Of. nr. 625 din 26 iulie 2019 s-a publicat Legea nr. 156/2019 pentru
modificarea art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Vă prezentăm, în continuare, modificările şi completările aduse Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Art. 25 alin. (4) lit. i) pct. 1 din Legea nr. 227/2015 (introdus prin Legea
nr. 156/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, pct. 1 din art. 25 alin. (4) lit. i) prevedea următoarele
aspecte:
„ 1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri; pentru situaţiile
în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri,
această limită se determină potrivit normelor;”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, pct. 1 din cadrul art. 25 alin. (4) lit. i) se modifică şi
va avea următorul conţinut:
„1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; pentru situaţiile în care
reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se
determină potrivit normelor;”
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LEGEA NR. 192/2006 PRIVIND MEDIEREA ŞI ORGANIZAREA
PROFESIEI DE MEDIATOR – MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 154/2019)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
Legea nr. 192/2006
privind medierea şi
organizarea profesiei de
mediator
(M. Of. nr. 441 din 22
mai 2006; cu modif. ult.)

Actul modificator
Legea nr. 154/2019
pentru modificarea şi
completarea Legii nr.
192/2006 privind
medierea şi organizarea
profesiei de mediator
(M. Of. nr. 623 din 26
iulie 2019)

Sumar
– modifică: art. 2 alin.
(1)-(2), art. 17 alin. (2), art.
24, art. 41 alin. (1), art. 58
alin. (2), art. 59 alin. (2),
art. 60^2 alin. (1), art. 63
alin. (2);
– introduce: art. 2 alin.
(2^1)-(2^4), art. 2 alin.
(6)-(11), art. 12 alin. (2) lit.
i)-l), art. 18 alin. (1^1), art.
38 lit. f), art. 58 alin.
(2^1)-(2^2), art. 58 alin.
(7), art.. 59 alin.
(2^1)-(2^2), art. 61 alin.
(3)-(4), art. 65 alin. (2), art.
76.

În M. Of. nr. 623 din 26 iulie 2019, s-a publicat Legea nr. 154/2019 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea
profesiei de mediator.
Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar şi completări Legii
nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator (M. Of. nr. 441
din 22 mai 2006; cu modif. ult.).
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse Legii
nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.
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Art. 2 alin. (1)-(2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea
profesiei de mediator (modificat prin O.U.G. nr. 21/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 2, alin. (1)-(2) prevedeau:
„(1) Încetat efecte juridice.
(2) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile şi conflictelor din domeniul
protecţiei consumatorilor, în cazul în care consumatorul invocă existenţa unui
prejudiciu ca urmare a achiziţionării unor produse sau servicii defectuoase, a
nerespectării clauzelor contractuale ori a garanţiilor acordate, a existenţei unor
clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi agenţii
economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute de legislaţia naţională sau a
Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 2, alin. (1)-(2) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
„(1) Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau juridice, îşi pot soluţiona
conflictele de orice natură prin procedura medierii, chiar şi după declanşarea unui proces în
faţa instanţei de judecată.
(2) Dovada încercării procedurii de mediere se face printr-un certificat de informare
eliberat de mediatorul care a realizat informarea, în cazul în care părţile au parcurs doar
şedinţa de informare, sau prin procesul-verbal de închidere a procedurii de mediere,
conform art. 57. În cazul în care una dintre părţi refuză în scris participarea la mediere, nu
răspunde invitaţiei prevăzute la art. 43 alin. (1) ori nu se prezintă la data fixată pentru
mediere, se întocmeşte un proces-verbal, care se depune la dosarul instanţei şi nu constituie
dovadă a încercării de mediere, conform art. 60^1”.
Art. 2 alin. (2^1)-(2^4) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea
profesiei de mediator (introdus prin O.U.G. nr. 21/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 2, după alin. (2) se introducpatru noi alienate,
alin. (2^1)-(2^4), cu următorul conţinut:
„(2^1) Prin excepţie de la alin. (2), dovada încercării procedurii de mediere de către
reclamant va fi considerată ca fiind îndeplinită şi prin depunerea la dosarul cauzei a
procesului-verbal de neprezentare a uneia dintre părţi, întocmit de mediator, numai în
situaţia în care se probează primirea invitaţiei la mediere de către pârât.
(2^2) Şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii este etapa prealabilă
încheierii contractului de mediere, cuprinsă în procedura medierii, prin care mediatorul
folosind tehnici de comunicare specifice profesiei, în condiţii de neutralitate, imparţialitate
şi confidenţialitate, analizează conflictul şi prezintă părţilor avantajele apelării la procedura
medierii pentru conflictul lor concret, le dă toate informaţiile necesare în scopul de a ajuta şi
determina părţile, ca în deplin acord şi cunoştinţă de cauză, să accepte rezolvarea neînţelegerilor dintre ele prin mediere.
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(2^3) Certificatul de informare este documentul eliberat de către mediator în urma
efectuării şedinţei de informare cu privire la avantajele medierii pentru toate părţile
implicate în conflict, dacă acestea decid că nu doresc semnarea contractului de mediere.
Certificatul de informare se eliberează în mod gratuit tuturor părţilor implicate.
(2^4) Procesul-verbal încheiat conform alin. (2) este documentul care se eliberează de
mediator în cazul în care una dintre părţile implicate refuză în scris participarea la mediere,
nu răspunde invitaţiei la mediere ori nu se prezintă la data fixată pentru mediere şi va
cuprinde în conţinutul său demersurile efectuate. Procesul-verbal se va elibera părţii care se
prezintă la data fixată pentru mediere, în condiţiile probării primirii invitaţiei”.
Art. 2 alin. (6)-(11) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea
profesiei de mediator (introdus prin O.U.G. nr. 21/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 2, după alin. (5) se introduc şase noi alienate,
alin. (6)-(11), cu următorul conţinut:
„(6) Judecătorul, procurorul, notarul public, avocatul, executorul judecătoresc şi
consilierul juridic recomandă părţilor, respectiv părţii pe care o reprezintă soluţionarea
amiabilă a litigiului, respectiv a conflictului, prin procedura medierii, potrivit legii speciale.
(7) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile şi conflictelor din domeniul protecţiei
consumatorilor, în cazul în care consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare
a achiziţionării unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectării clauzelor contractuale
ori a garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate
între consumatori şi agenţii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute de legislaţia
naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor.
(8) În litigiile dintre consumatori şi comercianţi în materie de consum, procedura
medierii se aplică în mod corespunzător.
(9) Persoanele fizice sau juridice au dreptul de a-şi soluţiona disputele prin mediere
atât în afara, cât şi în cadrul procedurilor obligatorii de soluţionare amiabilă a conflictelor
prevăzute de lege.
(10) Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare
la statutul persoanei, precum şi orice alte drepturi de care părţile, potrivit legii, nu pot
dispune prin convenţie sau prin orice alt mod admis de lege.
(11) În orice convenţie ce priveşte drepturi asupra cărora părţile pot dispune, acestea
pot introduce o clauză de mediere, a cărei validitate este independentă de validitatea
contractului din care face parte”.
Art. 12 alin. (2) lit. i)-l) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator (introdus prin O.U.G. nr. 21/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 12 alin. (2), după lit. h) se introduc patru noi
litere, lit. i)-l), cu următorul conţinut:
„(2) În tabloul prevăzut la alin. (1) se menţionează următoarele date:
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(...)
i) corpul profesional al mediatorilor judeţean din care face parte;
j) formarea profesională continuă;
k) denumirea formei de exercitare a profesiei de mediator;
l) date de contact ale mediatorului sau formei de exercitare (nr. telefon, nr. fax, adresă
de e-mail)”.
Art. 17 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea
profesiei de mediator (modificat prin O.U.G. nr. 21/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 17, alin. (2) prevedea:
„(2) Consiliul de mediere se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor
prezentei legi, precum şi ale regulamentului său de organizare şi funcţionare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 17, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Consiliul de mediere se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei
legi, ale regulamentului său de organizare şi funcţionare şi ale Statutului profesiei de
mediator”.
Art. 18 alin. (1^1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea
profesiei de mediator (introdus prin O.U.G. nr. 21/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 18, după alin. (1) se introduce un nou alienat,
alin. (1^1), cu următorul conţinut:
„(1^1) Consiliul de mediere înfiinţează Institutul de formare continuă, în vederea
creşterii calităţii pregătirii profesionale continue a mediatorilor autorizaţi”.
Art. 24 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de
mediator (modificat prin O.U.G. nr. 21/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 24 prevedea:
„Art. 24
Mediatorii se constituie în asociaţii profesionale locale şi naţionale, având
drept scop reprezentarea intereselor profesionale şi protejarea statutului lor, şi pot
adera la asociaţii profesionale internaţionale în condiţiile legii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 24 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Art. 24
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(1) Mediatorii se pot constitui în asociaţii profesionale locale şi naţionale, având drept
scop reprezentarea intereselor profesionale şi protejarea statutelor, şi pot adera la asociaţii
profesionale internaţionale în condiţiile legii.
(2) Totalitatea mediatorilor autorizaţi de către Consiliul de mediere constituie Corpul
profesional al mediatorilor din România (CPMR).
(3) Corpul profesional al mediatorilor din fiecare judeţ (CPMJ), respectiv din
municipiul Bucureşti (CPMB) este constituit din toţi mediatorii care au sediul profesional
principal/secundar înregistrat în judeţul respectiv sau în municipiul Bucureşti.
(4) CPMR va avea un reprezentant în relaţia cu sistemul judiciar la nivelul fiecărei
curţi de apel din România.
(5) Organizarea şi funcţionarea CPMR în structuri judeţene şi pe lângă curţi de apel
se vor face conform Statutului profesiei de mediator”.
Art. 38 lit. f) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei
de mediator (introdus prin O.U.G. nr. 21/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 38, după lit. e) se introduce o nouă literă, lit.
f), cu următorul conţinut:
„Răspunderea disciplinară a mediatorului intervine pentru următoarele abateri:
(...)
f) neplata taxelor profesionale constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform
statutului profesional”.
Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator (modificat prin O.U.G. nr. 21/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 41, alin. (1) prevedea:
„(1) Hotărârea Consiliului de mediere de aplicare a sancţiunilor prevăzute la
art. 39 alin. (1) poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă,
în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 41, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Hotărârea Consiliului de mediere de aplicare a sancţiunilor prevăzute la art. 39
alin. (1) poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă”.
Art. 58 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator (modificat prin O.U.G. nr. 21/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 58, alin. (2) prevedea:
„(2) Înţelegerea părţilor nu trebuie să cuprindă prevederi care aduc atingere
legii şi ordinii publice, dispoziţiile art. 2 fiind aplicabile”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 58, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Acordul părţilor nu trebuie să cuprindă prevederi contrare legii şi ordinii publice.
În condiţiile în care legea impune îndeplinirea unor condiţii de fond şi formă, legalitatea
acordului de mediere poate fi verificată şi atestată fie de avocaţii părţilor sau de către un
notar public, în situaţia în care acestea au fost asistate pe parcursul procedurii de mediere,
fie de un alt avocat sau notar public ales de mediator cu acordul părţilor”.
Art. 58 alin. (2^1)-(2^2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator (introdus prin O.U.G. nr. 21/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 58, după alin. (2) se introduc două noi
alienate, alin. (2^1)-(2^2), cu următorul conţinut:
„(2^1) Acordul de mediere verificat şi atestat de către avocaţii părţilor, de către notarul
public sau de către un avocat sau notar public ales de mediator cu acordul părţilor este titlu
executoriu.
(2^2) În situaţia menţionată la alin. (2^1) sunt aplicabile şi prevederile art. 16 alin.
(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în
materie civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, cu modificările
şi completările ulterioare”.
Art. 58 alin. (7) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea
profesiei de mediator (introdus prin O.U.G. nr. 21/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 58, după alin. (6) se introduce un nou alienat,
alin. (7), cu următorul conţinut:
„(7) Înţelegerea părţilor are caracter obligatoriu pentru ele”.
Art. 59 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea
profesiei de mediator (modificat prin O.U.G. nr. 21/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 59, alin. (2) prevedea:
„(2) Părţile acordului de mediere se pot înfăţişa la instanţa judecătorească
pentru a cere, îndeplinind procedurile legale, să se dea o hotărâre care să consfinţească înţelegerea lor. Competenţa aparţine fie judecătoriei în a cărei circumscripţie
îşi are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul oricare dintre părţi, fie
judecătoriei în a cărei circumscripţie se află locul unde a fost încheiat acordul de
mediere. Hotărârea prin care instanţa încuviinţează înţelegerea părţilor se dă în
camera de consiliu şi constituie titlu executoriu în condiţiile legii. Dispoziţiile
art. 438-441 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 59, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Părţile sau partea interesată se pot înfăţişa la instanţa judecătorească pentru a
cere, îndeplinind procedurile legale, să se dea o hotărâre care să consfinţească înţelegerea
lor. Competenţa aparţine fie judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul sau
reşedinţa ori, după caz, sediul oricare dintre părţi, fie judecătoriei în a cărei circumscripţie
se află locul unde a fost încheiat acordul de mediere. Hotărârea prin care instanţa
încuviinţează înţelegerea părţilor se dă în camera de consiliu şi constituie titlu executoriu
în condiţiile legii. Dispoziţiile art. 438 - 441 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de
procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod
corespunzător”.
Art. 59 alin. (2^1)-(2^2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator (introdus prin O.U.G. nr. 21/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 59, după alin. (2) se introduc două noi
alienate, alin. (2^1)-(2^2), cu următorul conţinut:
„(2^1) Părţile sau partea interesată se pot înfăţişa la notarul public în vederea
autentificării acordului de mediere.
(2^2) Judecătorul, dacă consideră necesar, solicită prezenţa tuturor părţilor”.
Art. 60^2 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea
profesiei de mediator (modificat prin O.U.G. nr. 21/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 60^2, alin. (1) prevedea:
„(1) Procedura de informare, incluzând şi formalităţile pentru convocarea
părţilor, nu poate depăşi 15 zile calendaristice. Prevederile art. 2.532 pct. 7 din
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, sunt
aplicabile în mod corespunzător”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 60^2, alin. (1) se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(1) Etapa de informare şi analiza de conflict din cadrul procedurii de mediere,
incluzând şi formalităţile pentru convocarea părţilor, nu pot depăşi 15 zile calendaristice.
Prevederile art. 2.532 pct. 7 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător”.
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Art. 61 alin. (3)-(4) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea
profesiei de mediator (introdus prin O.U.G. nr. 21/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 61, după alin. (2) se introduc două noi
alienate, alin. (3)-(4), cu următorul conţinut:
„(3) În cazurile prevăzute la art. 60^1, dacă odată cu primirea cererii de chemare în
judecată reclamantul nu a depus dovada că s-a încercat soluţionarea conflictului prin
mediere, instanţa, odată cu comunicarea cererii de chemare în judecată, va solicita atât
reclamantului, cât şi pârâtului să depună dovada că au încercat soluţionarea pe cale
amiabilă a litigiului, dacă o astfel de încercare a avut loc.
(4) În cazul în care până la data la care judecătorul fixează prin rezoluţie, potrivit
art. 201 alin. (3) din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, primul termen de judecată niciuna dintre părţi nu comunică instanţei dovada
prevăzută la alin. (2), instanţa va solicita părţilor depunerea acesteia până la primul termen
de judecată”.
Art. 63 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea
profesiei de mediator (modificat prin O.U.G. nr. 21/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 63, alin. (2) prevedea:
„(2) Odată cu pronunţarea hotărârii, instanţa va dispune, la cererea părţii
interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, plătită pentru învestirea acesteia, cu
excepţia cazurilor în care conflictul soluţionat pe calea medierii este legat de
transferul dreptului de proprietate, constituirea altui drept real asupra unui bun
imobil, partaje şi cauze succesorale*)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 63, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Odată cu pronunţarea hotărârii instanţa va dispune, la cererea părţii interesate,
restituirea taxei judiciare de timbru, plătită pentru învestirea acesteia, cu excepţia cazurilor
în care conflictul soluţionat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de
proprietate, constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, partaje şi cauze
succesorale, caz în care se vor restitui 50 de procente din taxa achitată”.
Art. 65 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea
profesiei de mediator (introdus prin O.U.G. nr. 21/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 65, după alin. (1) se introduce un nou alienat,
alin. (2), cu următorul conţinut:
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„(2) Autoritatea tutelară competentă întocmeşte şi eliberează, la cererea mediatorului
cu care părţile au încheiat contractul sau la cererea oricăreia dintre părţi, raportul de
anchetă psihosocială, care este comunicat solicitantului”.
Art. 76 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de
mediator (introdus prin O.U.G. nr. 21/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 75 se introduce un nou articol, art. 76 , cu
următorul conţinut:
„Art. 76
Dispoziţiile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Statutului profesiei de
mediator”.

