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III. ACTUALITATE LEGISLATIVĂ


ABSTRACT

In September 2020, several legislative acts were published in the Official Journal, among which
the following: Government Decision no. 719/2020 for approval of the settlement and payment
procedure of the amounts granted according to the Government Emergency Ordinance no. 132/2020
regarding certain support measures intended for employees and employers in the context of the
epidemiological situation caused by the spread of the SARS-CoV-2 coronavirus, as well as for
increasing the employment; Decision of the Council of the National Union of Notaries Public of
Romania no. 58/2020 on the approval of the Statute of the Romanian Notarial Institute; Government
Decision no. 782/2020 regarding the extension of the state of alert on the territory of Romania
starting with 15 September 2020, and establishing the measures to be applied during this state for
preventing and fighting against the effects of the COVID-19 pandemic.
Moreover, in September, several legislative acts were amended, among which: Law no. 248/2005
on the regime of free movement of Romanian citizens abroad; Government Emergency Ordinance
no. 195/2002 on traffic on public roads; Government Emergency Ordinance no. 33/2020 regarding
certain fiscal measures and the amendment of certain legislative acts; Code of fiscal procedure; Forest
Code; Law no. 263/2010 on the unitary public pension system; Law no. 10/1995 on construction
quality; Law no. 26/1990 regarding the Trade Register; Law no. 129/2019 for preventing and
fighting money laundering and the financing of terrorism, and for amending and supplementing
some legislative acts; Law no. 119/1996 on the civil status documents.
At the same time, the revision of the ECHR judgment dated 26 February 2019 in the Case Ana
Ionescu and others against Romania was published in the Official Journal.

APROBAREA PROCEDURII DE DECONTARE ŞI DE PLATĂ
A SUMELOR ACORDATE ÎN BAZA O.U.G. NR. 132/2020
PRIVIND MĂSURI DE SPRIJIN DESTINATE SALARIAŢILOR
ŞI ANGAJATORILOR (H.G. NR. 719/2020)

De Redacţia Pro Lege
Actul publicat în Monitorul Oficial
H.G. nr. 719/2020 pentru aprobarea
procedurii de decontare şi de plată a

Sumar
Se aprobă procedura de decontare şi
de plată a sumelor acordate în baza

100
sumelor acordate în baza O.U.G. nr.
132/2020 privind măsuri de sprijin
destinate salariaţilor şi angajatorilor
în contextul situaţiei epidemiologice
determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2,
precum şi pentru stimularea creşterii
ocupării forţei de muncă
(M. Of. nr. 794 din 31 august 2020)
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O.U.G. nr. 132/2020 privind măsuri de
sprijin destinate salariaţilor şi
angajatorilor în contextul situaţiei
epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, precum şi pentru
stimularea creşterii ocupării forţei de
muncă.

În M. Of. nr. 794 din 31 august 2020 s-a publicat H.G. nr. 719/2020 pentru
aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza O.U.G.
nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă.
Vă prezentăm, în continuare, dispoziţiile regăsite în respectiva hotărâre.
Art. 1
„(1) Indemnizaţia prevăzută la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de
muncă, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, se decontează din bugetul
asigurărilor pentru şomaj la cererea angajatorilor.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoţită de următoarele documente:
a) o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2), (3) şi (11) din ordonanţa de urgenţă;
b) lista persoanelor pentru care se solicită decontarea, semnată de reprezentantul legal al angajatorului.
(3) Cererea prevăzută la alin. (1) şi documentele prevăzute la alin. (2) se depun
în format electronic sau în format letric la agenţiile pentru ocuparea forţei de
muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în raza cărora angajatorii au
sediul social, denumite în continuare agenţii pentru ocuparea forţei de muncă.
(4) Indemnizaţia prevăzută la art. 1 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă se
decontează pentru luna anterioară celei în care se depune cererea.
(5) Angajatorii, prin reprezentanţii legali, sunt răspunzători pentru corectitudinea şi veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (2).
(6) Decontarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiei prevăzute la art. 1 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă se efectuează în termen de cel mult
10 zile de la data depunerii cererii şi a documentelor prevăzute la alin. (2) şi după
plata impozitelor şi contribuţiilor aferente.
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(7) Plata indemnizaţiei se face prin virament în conturile deschise de angajatori
la instituţiile de credit.
(8) Modelele cererii şi documentelor prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin
al ministrului muncii şi protecţiei sociale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, în termen de cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a
prezentei hotărâri, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
Art. 2
„(1) Pentru a beneficia de indemnizaţia prevăzută la art. 3 alin. (1) din
ordonanţa de urgenţă, persoanele îndreptăţite depun direct sau, după caz, prin
cooperaţie, în format electronic sau în format letric, la agenţiile pentru plăţi şi
inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cererea însoţită de
copia actului de identitate şi de o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de acordare a indemnizaţiei.
(2) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) se
transmit la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi au sediul social, în luna curentă
pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară.
(3) Plata indemnizaţiei se efectuează în cel mult 10 zile de la data depunerii
documentelor potrivit prevederilor alin. (2).
(4) Modelele cererii şi declaraţiei pe propria răspundere se stabilesc prin ordin
al ministrului muncii şi protecţiei sociale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru
Plăţi şi Inspecţie Socială, în termen de cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a
prezentei hotărâri, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
Art. 3
„(1) Decontarea sumelor prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă
se realizează de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi agenţiile
pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii pentru plăţi şi inspecţie socială, la cererea beneficiarului
de lucrări.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) şi listele cu zilierii beneficiari ai sumei prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se depun în format electronic de
către beneficiarii de lucrări, spre decontare şi încasare, la agenţiile pentru plăţi şi
inspecţie socială în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea sau îşi au sediul
social, în luna curentă, pentru luna anterioară.
(3) Listele cu zilierii beneficiari ai sumei prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, asumate de beneficiarii de lucrări, se verifică de către agenţiile
pentru plăţi şi inspecţie socială în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea
sau îşi au sediul social, pe baza numelui şi a codului numeric personal, cu sprijinul
inspectoratelor teritoriale de muncă.
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(4) Decontarea sumei prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se
face pe baza deciziei directorului executiv al agenţiei pentru plăţi şi inspecţie
socială, în termen de 10 zile de la depunerea cererii, numai pentru zilierii care se
regăsesc în Registrul electronic de evidenţă a zilierilor.
(5) Modelele cererii şi listelor cu zilierii pentru solicitarea de către beneficiarii
de lucrări a decontării sumei prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă,
precum şi procedurile de colaborare între agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială
şi inspectoratele teritoriale de muncă se stabilesc prin ordin al ministrului muncii şi
protecţiei sociale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie
Socială, în termen de cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri,
şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
Art. 4
„(1) Sumele prevăzute la art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se decontează
de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin agenţiile pentru
ocuparea forţei de muncă, la cererea angajatorilor.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoţită de o declaraţie pe propria
răspundere din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 5 alin. (1)
din ordonanţa de urgenţă, însoţită de lista persoanelor pentru care se solicită
decontarea sumei, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.
(3) Cererea şi documentele prevăzute la alin. (2) se depun la agenţiile pentru
ocuparea forţei de muncă, în format letric sau în format electronic, în luna curentă
pentru luna anterioară, după plata impozitelor şi contribuţiilor aferente.
(4) Angajatorii, prin reprezentanţii legali, sunt răspunzători pentru corectitudinea şi veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (2).
(5) În vederea identificării beneficiarilor, agenţiile pentru ocuparea forţei de
muncă verifică, prin consultarea Registrului general de evidenţă a salariaţilor
administrat de inspectoratele teritoriale de muncă, listele în format electronic cu
persoanele angajate cu contracte de muncă pe perioadă determinată.
(6) Decontarea sumei prevăzute la art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se
face pe baza deciziei directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de
muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile de la
depunerea cererii, numai pentru angajaţii care se regăsesc în Registrul general de
evidenţă a salariaţilor şi după plata impozitelor şi contribuţiilor aferente.
(7) Modelele cererii şi documentelor prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin
al ministrului muncii şi protecţiei sociale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, în termen de cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a
prezentei hotărâri, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
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Art. 5
„Pentru depunerea în format electronic a cererilor şi a documentelor prevăzute
la art. 1 alin. (3), art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (2) şi art. 4 alin. (3) se pot folosi modele de
cereri şi formulare electronice publicate pe platforma Punctul de contact unic
electronic, ale cărui organizare şi funcţionare sunt reglementate prin Hotărârea
Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact
unic electronic, sau pe platforma aici.gov.ro.”
Art. 6
„Pentru anul 2020, măsurile prevăzute de art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (1) din
ordonanţa de urgenţă se aplică până la 31 decembrie 2020.”
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LEGEA NR. 248/2005 PRIVIND REGIMUL LIBEREI CIRCULAŢII
A CETĂŢENILOR ROMÂNI ÎN STRĂINĂTATE ŞI O.U.G.
NR. 195/2002 PRIVIND CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE –
MODIFICĂRI (O.U.G. NR. 152/2020)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
Legea nr. 248/2005
privind regimul liberei
circulaţii a cetăţenilor
români în străinătate
(M. Of. nr. 682 din 29
iulie 2005; cu modif. şi
compl. ult.)
şi
O.U.G. nr. 195/2002
privind circulaţia pe
drumurile publice
(M. Of. nr. 670 din 3
august 2006; cu modif.
şi compl. ult.)

Actul modificator
O.U.G nr. 152/2020
pentru modificarea şi
completarea unor acte
normative în vederea
extinderii categoriilor de
plăţi care pot fi efectuate
prin intermediul
Sistemului naţional
electronic de plată
online
(M. Of. nr. 802 din 1
septembrie 2020)

Sumar
– modifică: art. 15^1 din
Legea nr. 248/2005; art.
11^1 din O.U.G. nr.
195/2002.

În M. Of. nr. 802 din 1 septembrie 2020 s-a publicat O.U.G nr. 152/2020 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor
de plăţi care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului naţional electronic de
plată online.
Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Legii nr. 248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate şi O.U.G. nr. 195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice.
Art. 15^1 din Legea nr. 248/2005 (modificat prin O.U.G nr. 152/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 15^1 se prezenta sub următoarea formă:
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„Art. 15^1
(1) Paşapoartele simple electronice se eliberează titularului sau reprezentantului legal după achitarea contravalorii paşaportului.
(2) Contravaloarea paşaportului pentru paşapoartele eliberate în ţară se încasează într-un cont distinct de disponibil deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe numele instituţiei publice cu personalitate juridică din care face
parte structura cu atribuţii în eliberarea şi evidenţa paşapoartelor.
(3) Suma prevăzută la alin. (2) poate fi achitată prin virament, prin mijloace de
plată online, prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile Trezoreriei Statului şi
alte modalităţi de plată reglementate de acte normative în vigoare, prin mandat
poştal, în numerar la casieriile instituţiei publice cu personalitate juridică din care
face parte structura cu atribuţii în eliberarea şi evidenţa paşapoartelor sau la
casieriile unităţilor Trezoreriei Statului la care acestea îşi au deschise conturile.
Pentru sumele încasate prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile Trezoreriei Statului, comisioanele se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul instituţiilor publice din structura cărora fac parte unităţile Trezoreriei Statului.
(4) Unităţile Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile instituţiile
publice cu personalitate juridică din care face parte structura cu atribuţii în eliberarea şi evidenţa paşapoartelor încasează sumele în numerar aferente contravalorii
paşaportului în contul prevăzut la alin. (2).
(5) Sumele încasate în numerar la casieriile instituţiilor publice cu personalitate
juridică din care fac parte structurile cu atribuţii în eliberarea şi evidenţa
paşapoartelor se depun de către acestea în contul distinct de disponibil prevăzut la
alin. (2), în prima zi lucrătoare de la încasare.
(6) Sumele încasate în contul prevăzut la alin. (2) se virează de instituţiile
publice cu personalitate juridică din care fac parte structurile cu atribuţii în eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, în contul Companiei Naţionale “Imprimeria
Naţională” – S.A. cărora li se cuvin, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la
încasare.
(7) Restituirea contravalorii paşaportului achitată eronat sau pentru care nu a
fost prestat serviciul aferent se face din contul prevăzut la alin. (2 la cererea scrisă a
plătitorului adresată instituţiei publice cu personalitate juridică din care fac parte
structurile cu atribuţii în eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, însoţită de documentul prin care s-a efectuat plata, în cel mult 5 zile lucrătoare de la depunerea
acesteia, în condiţiile stabilite de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(8) Sumele care se restituie din contul prevăzut la alin. (2) se reţin în mod
corespunzător din sumele datorate Companiei Naţionale “Imprimeria Naţională»
Naţională” – S.A.
(9) Pentru asigurarea posibilităţii efectuării restituirilor de sume potrivit
alin. (7), instituţiile publice cu personalitate juridică din care fac parte structurile cu
atribuţii în eliberarea şi evidenţa paşapoartelor efectuează viramentele prevăzute
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la alin. (6), astfel încât în soldul contului prevăzut la alin. (2) să fie menţinută o
sumă egală cu media lunară a sumelor care au făcut obiectul restituirilor, în anul
calendaristic anterior.
(10) În cazul în care sumele aflate în soldul contului sunt insuficiente pentru
restituirea contravalorii paşaportului, suma aferentă acesteia se restituie în contul
prevăzut la alin. (2) de Compania Naţională “Imprimeria Naţională” – S.A., la
cererea scrisă adresată acesteia de instituţiile publice cu personalitate juridică din
care fac parte structurile cu atribuţii în eliberarea şi evidenţa paşapoartelor.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 15^1 din Legea nr. 248/2005 privind regimul
liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 15^1
(1) Paşapoartele simple electronice se eliberează titularului sau reprezentantului legal
după achitarea contravalorii acestora.
(2) Pentru cererile de eliberare a paşapoartelor depuse în ţară, contravaloarea paşapoartelor se achită în contul Companiei Naţionale «Imprimeria Naţională» – S.A. prin mijloace
de plată online, inclusiv prin intermediul Sistemului naţional electronic de plată online –
SNEP sau prin unităţile bancare cu care Compania Naţională «Imprimeria Naţională» –
S.A. încheie convenţii în acest scop.
(3) Serviciile publice comunitare de paşapoarte sunt abilitate să verifice încasarea
sumei reprezentând contravaloarea paşapoartelor, achitată în condiţiile alin. (2), potrivit
metodologiei de lucru comune încheiate între Compania Naţională «Imprimeria Naţională» –
S.A. şi Direcţia Generală de Paşapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
(4) Contravaloarea paşaportului simplu electronic achitată eronat sau pentru care nu a
fost prestat serviciul aferent se restituie, la cererea scrisă a plătitorului adresată Companiei
Naţionale «Imprimeria Naţională» – S.A., însoţită de documentul prin care s-a efectuat
plata, în cel mult 5 zile lucrătoare de la depunerea acestei cereri, în condiţiile stabilite de
normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”
Art. 11^1 din O.U.G. nr. 195/2002 (modificat prin O.U.G nr. 152/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 11^1 se prezenta sub următoarea formă:
„Art. 11^1
(1) Autorităţile competente să realizeze operaţiuni de înmatriculare, autorizare
provizorie şi eliberare a permiselor de conducere încasează tarifele aferente confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă,
temporare şi provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial, păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare, precum şi contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizaţiilor provizorii şi a permiselor de conducere.
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(2) Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi achitate prin virament, prin mijloace de
plată online, prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile Trezoreriei Statului
sau la sediile instituţiilor publice beneficiare ale sumelor şi prin alte modalităţi de
plată reglementate de acte normative în vigoare, prin mandat poştal sau în
numerar la ghişeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi
înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiilor prefectului, la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului, în condiţiile legii. Pentru sumele încasate prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile Trezoreriei Statului, comisioanele se suportă
de la bugetul de stat, prin bugetul instituţiilor publice din structura cărora fac parte
unităţile Trezoreriei Statului, iar pentru cele încasate prin intermediul POS-urilor
instalate la sediile instituţiilor publice beneficiare, comisioanele se suportă din
bugetele acestora.
(3) Sumele prevăzute la alin. (1) se încasează într-un cont distinct de disponibil
deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe numele instituţiei prefectului din care face parte serviciul public comunitar regim permise de conducere şi
înmatriculare a vehiculelor.
(4) Unităţile Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile instituţiile
prefectului din care fac parte serviciile publice comunitare regim permise de
conducere şi înmatriculare a vehiculelor încasează sumele prevăzute la alin. (1) în
numerar, în contul prevăzut la alin. (3).
(5) Sumele încasate în numerar la ghişeele serviciilor publice comunitare regim
permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se depun la casieriile instituţiilor prefectului în aceeaşi zi, la terminarea programului de lucru.
(6) Sumele predate la instituţiile prefectului potrivit alin. (5) se depun de către
acestea în contul distinct de disponibil prevăzut la alin. (3) în următoarea zi
lucrătoare.
(7) Sumele încasate în contul prevăzut la alin. (3) se virează de către instituţiile
prefectului în contul de venituri al bugetului activităţii finanţate integral din
venituri proprii «Venituri din prestări servicii» al Direcţiei Regim Permise de
Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor pentru tarifele prevăzute la alin. (1),
respectiv în contul Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de
Stat» pentru contravaloarea documentelor prevăzute la alin. (1) în termen de cel
mult două zile lucrătoare de la încasare.
(8) Restituirea sumelor prevăzute la alin. (1), achitate eronat sau pentru care nu
au fost prestate serviciile aferente, se face de Către Direcţia Regim Permise de
Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, respectiv de către Regia Autonomă
«Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», la cererea scrisă a plătitorului
adresată acestora însoţită de documentul prin care s-a efectuat plata.”
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 11^1 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia
pe drumurile publice se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 11^1
(1) Autorităţile competente să realizeze operaţiuni de înmatriculare, autorizare
provizorie şi eliberare a permiselor de conducere încasează:
a) tarifele aferente confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere de
înmatriculare permanentă, de probă, temporare şi provizorii, atribuirii unui număr
de înmatriculare preferenţial sau păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare;
b) tarifele aferente emiterii certificatelor de înmatriculare, a autorizaţiilor
provizorii şi a permiselor de conducere.
(2) Tarifele menţionate la alin. (1) lit. a) pot fi achitate prin virament, prin
mijloace de plată online, prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile
Trezoreriei Statului sau la sediile instituţiilor publice beneficiare ale sumelor şi prin
alte modalităţi de plată reglementate de acte normative în vigoare, prin mandat
poştal sau în numerar la ghişeele serviciilor publice comunitare regim permise de
conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiilor prefectului, la
casieriile unităţilor Trezoreriei Statului, în condiţiile legii. Pentru sumele încasate
prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile Trezoreriei Statului, comisioanele
se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul instituţiilor publice din structura
cărora fac parte unităţile Trezoreriei Statului, iar pentru cele încasate prin intermediul POS-urilor instalate la sediile instituţiilor publice beneficiare, comisioanele
se suportă din bugetele acestora.
(3) Tarifele menţionate la alin. (1) lit. b) se încasează într-un cont distinct de
disponibil deschis pe numele Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului
Protocolului de Stat», prin următoarele mijloace de plată: prin virament, prin
mijloace de plată online, inclusiv prin Sistemul naţional electronic de plată online –
SNEP, prin intermediul POS-urilor instalate de către Regia Autonomă
«Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» la sediile serviciilor publice
emitente ale documentelor, prin mandat poştal, precum şi prin alte modalităţi de
plată reglementate de acte normative în vigoare.
(4) Tarifele prevăzute la alin. (1) lit. a) se încasează într-un cont distinct de
disponibil deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe numele
instituţiei prefectului din care face parte serviciul public comunitar regim permise
de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
(5) Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile
instituţiile prefectului din care fac parte serviciile publice comunitare regim
permise conducere şi înmatriculare a vehiculelor încasează tarifele prevăzute la
alin. (1) lit. a) în numerar, în contul prevăzut la alin. (4).
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(6) Sumele încasate în numerar la ghişeele serviciilor publice comunitare regim
permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se depun la casieriile instituţiilor prefectului în aceeaşi zi, la terminarea programului de lucru.
(7) Sumele predate la instituţiile prefectului potrivit alin. (6) se depun de către
acestea în contul distinct de disponibil prevăzut la alin. (4) în următoarea zi
lucrătoare.
(8) Tarifele prevăzute la alin. (1) lit. a), încasate în contul prevăzut la alin. (4), se
virează de către instituţiile prefectului, în termen de cel mult două zile lucrătoare
de la încasare, în contul de venituri al bugetului activităţii finanţate integral din
venituri proprii «Venituri din prestări servicii» al Direcţiei Regim Permise de
Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor.
(9) Restituirea sumelor prevăzute la alin. (1), achitate eronat sau pentru care nu
au fost prestate serviciile aferente, se face de către Direcţia Regim Permise de
Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, respectiv de către Regia Autonomă
«Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», la cererea scrisă a plătitorului
adresată acestora, însoţită de documentul prin care s-a efectuat plata.”
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CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ ŞI O.U.G. NR. 33/2020
PRIVIND UNELE MĂSURI FISCALE ŞI MODIFICAREA
UNOR ACTE NORMATIVE – MODIFICĂRI
(O.U.G. NR. 153/2020)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
O.U.G. nr. 33/2020
privind unele măsuri
fiscale şi modificarea
unor acte normative
(M. Of. nr. 260 din 30
martie 2020)
Legea nr. 207/2015
privind Codul de
procedură fiscală
(M. Of. nr. 547 din 23
iulie 2015; cu modif. şi
compl. ult.)

Actul modificator
O.U.G. nr. 153/2020
pentru instituirea unor
măsuri fiscale de
stimulare a
menţinerii/creşterii
capitalurilor proprii,
precum şi pentru
completarea unor acte
normative
(M. Of. nr. 817 din 4
septembrie 2020)

Sumar
– introduce: art. 1
alin. (7)-(10) din O.U.G.
nr. 33/2020; art. 70^1 din
Codul de procedură fiscală.

În M. Of. nr. 817 din 4 septembrie 2020 s-a publicat O.U.G. nr. 153/2020 pentru
instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor
proprii, precum şi pentru completarea unor acte normative.
Vă prezentăm, în continuare, completările aduse O.U.G. nr. 33/2020 privind
unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative şi Legii nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală.
Art. 1 alin. (7)-(10) din O.U.G. nr. 33/2020 (introduse prin O.U.G. nr. 153/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după alin. (6) al art. 1 se introduc patru noi alineate,
alin. (7) – (10), cu următorul cuprins:
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„(7) Pentru definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal prin declaraţia
anuală privind impozitul pe profit, bonificaţia aplicată potrivit prevederilor prezentului
articol se scade din valoarea impozitului pe profit aferent anului fiscal, iar în cazul în care
bonificaţia depăşeşte valoarea impozitului pe profit aferent anului fiscal, suma aferentă
bonificaţiei care se ia în calcul este la nivelul valorii impozitului respectiv. În sensul prezentului alineat, valoarea impozitului pe profit aferent anului fiscal reprezintă impozitul pe
profit după scăderea creditului fiscal extern, impozitului pe profit scutit sau redus, sumelor
reprezentând sponsorizare şi/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege,
reducerii conform Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA,
costului de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale.
(8) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) -(3), în cazul contribuabililor cu anul fiscal
modificat care aplică sistemul trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit,
precum şi în cazul celor cu anul fiscal modificat care intră sub incidenţa prevederilor art.
41 alin. (10) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, diferenţa de
impozit pe profit datorat determinată la definitivarea impozitului pe profit aferent anului
fiscal se consideră impozit pe profit datorat aferent ultimului trimestru. Acestor contribuabili li se aplică prevederile alin. (1) -(3) pentru diferenţa de impozit pe profit datorat,
determinată la definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal. Prevederile
prezentului alineat se aplică şi pentru diferenţa de impozit pe profit datorat, determinată la
definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal, dacă aceasta este plătită până la
termenul scadent cuprins în perioada 26 decembrie 2020-25 februarie 2021 inclusiv.
(9) Contribuabilii prevăzuţi la alin. (8) care au depus declaraţia privind impozitul pe
profit fără aplicarea bonificaţiilor prevăzute la alin. (1) -(3) pot beneficia de acestea, pentru
diferenţa de impozit pe profit datorat determinată la definitivarea impozitului pe profit
aferent anului fiscal respectiv, prin depunerea unei declaraţii rectificative, cu respectarea
condiţiilor prevăzute în cadrul acestor alineate.
(10) În sensul prevederilor prezentului articol, bonificaţia se acordă şi pentru impozitul
pe profit datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială, care se stinge cu impozitul pe
profit de recuperat din anii fiscali precedenţi. Aceste prevederi se aplică şi pentru stingerile
efectuate pentru impozitul pe profit datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială aferente
trimestrelor I şi II ale anului 2020, respectiv pentru cele aferente perioadelor scadente
prevăzute la alin. (2) pentru contribuabilii cu anul fiscal modificat, cu impozitul pe profit
de recuperat din anii fiscali precedenţi. De aceste prevederi pot beneficia şi contribuabilii
care au depus declaraţia privind impozitul pe profit datorat trimestrial/plata anticipată
trimestrială aferentă trimestrelor I şi/sau II ale anului 2020, respectiv pentru perioadele
scadente prevăzute la alin. (2) pentru contribuabilii cu anul fiscal modificat, fără aplicarea
bonificaţiilor prevăzute la alin. (1) -(3), prin depunerea unei declaraţii rectificative şi cu
respectarea condiţiilor prevăzute în cadrul acestor alineate.”
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Art. 70^1 din Legea nr. 207/2015 (introdus prin O.U.G. nr. 153/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 70 se introduce un nou articol, art. 70^1, cu
următorul cuprins:
„Art. 70^1: Modalitatea de colaborare
(1) Furnizarea de informaţii şi documente între Ministerul Finanţelor
Publice/A.N.A.F şi autorităţile publice, instituţiile publice şi de interes public din
administraţia publică centrală şi locală, precum şi alte persoane juridice de drept privat, în
temeiul prezentului cod sau al altor acte normative, se realizează, în formă dematerializată,
prin mijloace electronice utilizând sistemul informatic propriu al Ministerului Finanţelor
Publice/A.N.A.F, denumit PatrimVen.
(2) PatrimVen este un depozit de date în care sunt colectate şi agregate date obţinute
de Ministerul Finanţelor Publice/A.N.A.F, în condiţiile legii, de la autorităţile/instituţiile
publice şi de interes public, din administraţia publică centrală şi locală ori de la
contribuabili/plătitori şi care sunt puse la dispoziţia autorităţilor publice, instituţiilor
publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală, precum şi altor
persoane juridice de drept privat, în beneficiul cetăţenilor şi în scopul realizării atribuţiilor
stabilite de normele juridice care reglementează activitatea instituţiilor, autorităţilor ori
persoanelor juridice de drept privat care primesc respectivele informaţii şi/sau documente.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), la solicitarea autorităţilor judiciare ori în
situaţia în care, din motive tehnice, informaţiile sau documentele nu pot fi furnizate prin
PatrimVen, acestea se pot transmite în format letric sau pe dispozitive/suporturi de stocare
a datelor.
(4) Procedura de înrolare, precum şi modalităţile de acces în PatrimVen se aprobă prin
ordin al ministrului finanţelor publice.”
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CODUL SILVIC – MODIFICĂRI (LEGEA NR. 197/2020)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
Legea nr. 46/2008 –
Codul silvic
(M. Of. nr. 611 din 12
august 2015; cu modif.
şi compl. ult.)

Actul modificator
Legea nr. 197/2020
pentru modificarea şi
completarea Legii nr.
46/2008 – Codul silvic
(M. Of. nr. 823 din 8
septembrie 2020)

Sumar
– modifică: art. 14 alin. (5),
art. 20 alin. (3), art. 51 alin.
(2^1), art. 62 alin. (3), art. 83
alin. (2), art. 97 alin. (2),
art. 98;
– introduce: art. 12 alin. (3),
art. 19 alin. (1^1), art. 20
alin. (3^1) şi (3^2), art. 22
alin. (1^1) – (1^4), art. 54
alin. (3) – (5), art. 60 alin. (6)
– (9), art. 97^1.

În M. Of. nr. 823 din 8 septembrie 2020 s-a publicat Legea nr. 197/2020 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic.
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse Legii
nr. 46/2008 – Codul silvic.
Art. 14 alin. (5) din Codul silvic (modificat prin Legea nr. 197/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 14 alin. (5) se prezenta sub următoarea formă:
„(5) Şefii ocoalelor silvice prevăzute la art. 10 alin. (2) şi conducătorii structurilor silvice de rang superior sunt angajaţi cu contract de muncă pe perioadă
nedeterminată/contract de mandat, după caz, şi trebuie să aibă vechimea de
minimum 5 ani, respectiv 8 ani, ca ingineri cu studii superioare silvice în domeniul
silviculturii, conform reglementărilor în vigoare.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 14 alin. (5) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
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„(5) Şefii ocoalelor silvice prevăzute la art. 10 alin. (2) şi conducătorii structurilor
silvice de rang superior sunt angajaţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată şi
trebuie să aibă vechimea de minimum 5 ani, respectiv 8 ani, ca ingineri cu studii superioare
silvice în domeniul silviculturii, conform reglementărilor în vigoare.”
Art. 20 alin. (3) din Codul silvic (modificat prin Legea nr. 197/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 20 alin. (3) se prezenta sub următoarea formă:
„(3) Proprietarul/Succesorul în drepturi/Orice persoană care are calitatea de a
beneficia de uzufruct şi demonstrează cu documente potrivit prevederilor Legii
nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care are
încheiat contract de administrare sau de servicii silvice pe o perioadă de minimum
10 ani pentru fondul forestier pe care îl deţine, cu suprafaţa de maximum 10 ha,
poate recolta un volum de maximum 35 mc/an/ha de pe această suprafaţă, în
funcţie de caracteristicile structurale ale arboretului; volumul care se poate recolta
pe un hectar, indiferent de numărul persoanelor beneficiare sau de calitatea
acestora, este de maximum 5 mc/an.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 20 alin. (3) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(3) Proprietarul/Succesorul în drepturi/Orice persoană care are calitatea de a
beneficia de uzufruct şi demonstrează cu documente potrivit prevederilor Legii nr.
287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care are încheiat
contract de administrare sau de servicii silvice pe o perioadă de minimum 10 ani pentru
fondul forestier pe care îl deţine, cu suprafaţa de maximum 10 ha, poate recolta un volum
de maximum 5 mc/an/ha de pe această suprafaţă, în funcţie de caracteristicile structurale
ale arboretului; volumul care se poate recolta pe un hectar, indiferent de numărul
persoanelor beneficiare sau de calitatea acestora, este de maximum 5 mc/an; produsele
accidentale se recoltează integral, cu respectarea condiţiilor privind protecţia mediului.”
Art. 51 alin. (2^1) din Codul silvic (modificat prin Legea nr. 197/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 51 alin. (2^1) se prezenta sub următoarea formă:
„(2^1) Personalul silvic cu atribuţii de pază răspunde patrimonial, în conformitate cu prevederile Codului muncii, pentru pagubele produse pe suprafeţele de
fond forestier sau în terenurile din afara fondului forestier pe care le are în pază, în
situaţia în care în termen de 24 de ore de la constatarea pagubelor nu informează,
în scris, ocolul silvic; şeful ocolului silvic răspunde patrimonial, în conformitate cu
prevederile Codului muncii, pentru pagubele produse pe suprafeţele de fond
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forestier sau în terenurile din afara fondului forestier dacă nu sesizează unităţile de
poliţie sau jandarmerie cele mai apropiate, în maximum 24 de ore de la înregistrarea informaţiei referitoare la constatarea pagubelor.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 51 alin. (2^1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2^1) Personalul silvic cu atribuţii de pază răspunde patrimonial, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru pagubele produse pe suprafeţele de fond forestier sau în terenurile din
afara fondului forestier pe care le are în pază, în situaţia în care în termen de 24 de ore de la
constatarea pagubelor nu informează, în scris, ocolul silvic; şeful ocolului silvic răspunde
patrimonial, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru pagubele produse pe suprafeţele de fond forestier sau în
terenurile din afara fondului forestier, dacă nu sesizează unităţile de poliţie şi/sau parchetul
teritorial cele mai apropiate, în maximum 24 de ore de la înregistrarea informaţiei
referitoare la constatarea pagubelor.”
Art. 62 alin. (3) din Codul silvic (modificat prin Legea nr. 197/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 62 alin. (3) prevedea următoarele aspecte:
„(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) proprietarii de fond forestier, persoane juridice şi fizice, care pot exploata, fără atestare, din proprietatea lor un
volum de până la 20 mc/an, în condiţiile legii.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 62 alin. (3) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) proprietarii de fond forestier, persoane
juridice şi fizice, care pot exploata din proprietatea lor, fără să deţină certificat de atestare
pentru lucrări de exploatare forestieră, un volum de până la 20 mc/an, în condiţiile legii, şi
ocoalele silvice care pot exploata masa lemnoasă provenită din tăieri de îngrijire şi conducere a arboretelor tinere – curăţări.”
Art. 83 alin. (2) din Codul silvic (modificat prin Legea nr. 197/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 83 alin. (2) se prezenta sub următoarea formă:
„(2) Drumurile forestiere sunt căi de transport tehnologic, de utilitate privată,
utilizate pentru: gospodărirea pădurilor, desfăşurarea activităţilor de vânătoare şi
pescuit sportiv, intervenţii în caz de avarii, calamităţi sau dezastre, fiind închise
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circulaţiei publice, cu excepţia activităţilor sportive, de recreere şi turism care se
pot practica numai cu acordul proprietarului, iar în cazul pădurilor proprietate
publică a statului, cu acordul administratorului acestora.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 83 alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Drumurile forestiere sunt căi de transport tehnologic, de utilitate privată, utilizate
pentru: gospodărirea pădurilor, desfăşurarea activităţilor de vânătoare şi pescuit sportiv,
intervenţii în caz de avarii, calamităţi sau dezastre, fiind închise circulaţiei publice, cu
excepţia activităţilor sportive, de recreere şi turism, organizate, care se pot practica numai
cu acordul proprietarului, iar în cazul pădurilor proprietate publică a statului, cu acordul
administratorului acestora, cu respectarea prevederilor art. 54 alin. (2), precum şi pentru
accesul proprietarilor la terenuri în vederea gospodăririi acestora.”
Art. 97 alin. (2) din Codul silvic (modificat prin Legea nr. 197/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 97 alin. (2) se prezenta sub următoarea formă:
„(2) Impunerea de restricţii proprietarilor de păduri, prin amenajamente
silvice, prin regulamente ale parcurilor naţionale, naturale, rezervaţiilor biosferei şi
ale siturilor Natura 2000 ori prin alte norme, inclusiv cele care stabilesc diferite
tipuri de grupe funcţionale, se poate face fie cu acordul proprietarului, fie cu plata
unei juste şi prealabile despăgubiri, plătită anual, care să compenseze integral
veniturile nerealizate de proprietarul de pădure, persoană fizică sau juridică.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 97 alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Limitarea dreptului de proprietate asupra terenurilor din fondul forestier naţional
peste nivelul regimului silvic, aşa cum este definit în anexa nr. 1 pct. 42, se face numai cu
acordarea de compensaţii, cu excepţia situaţiilor în care dreptul de proprietate este limitat la
iniţiativa şi prin voinţa expresă a proprietarului.”
Art. 98 din Codul silvic (modificat prin Legea nr. 197/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 98 prevedea următoarele aspecte:
„Art. 98
Sumele prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. a), a^1), c), d) şi e) se pun la dispoziţia
ocolului silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, după caz, cele prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. b), f) şi g) şi la art. 101 se pun la dispoziţia proprietarilor,
iar cele prevăzute la art. 21 alin. (4) se pun la dispoziţia structurilor teritoriale de
specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.”
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 98 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Art. 98
Sumele prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. a), c), d) şi e) se pun la dispoziţia ocolului
silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, după caz, cele prevăzute la art. 97
alin. (1) lit. b), f) şi g) şi alin. (2^1) şi (2^2) şi la art. 101 se pun la dispoziţia proprietarilor,
iar cele prevăzute la art. 21 alin. (4) se pun la dispoziţia structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.”
Art. 12 alin. (3) din Codul silvic (introdus prin Legea nr. 197/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 12, după alin. (2) se introduce un nou alineat,
alin. (3), cu următorul cuprins:
„(3) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, ocoalele silvice de regim
funcţionează ca regii autonome de interes local.”
Art. 19 alin. (1^1) din Codul silvic (introdus prin Legea nr. 197/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 19, după alin. (1) se introduce un nou alineat,
alin. (1^1), cu următorul cuprins:
„(1^1) Înregistrarea fondului forestier în inventarul centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului, precum şi actualizarea acestuia, până la înregistrarea în
sistemul integrat de cadastru, se face, prin grija autorităţii publice centrale care răspunde
de silvicultură, în baza prevederilor amenajamentelor silvice actualizate cu intrările/ieşirile
aprobate cu acte legale.”
Art. 20 alin. (3^1) şi (3^2) din Codul silvic (introduse prin Legea nr. 197/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 20, după alin. (3) se introduc două noi
alineate, alin. (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:
„(3^1) Proprietarul/Succesorul în drepturi/Orice persoană care are calitatea de a beneficia de uzufruct şi demonstrează cu documente potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care are încheiat contract de
administrare sau de servicii silvice pe o perioadă de minimum 10 ani pentru fondul forestier
pe care îl deţine, cu suprafaţa cuprinsă între 10,1 ha şi 100 ha, şi pentru care nu există
amenajament silvic valabil, poate recolta un volum de 5 mc/an/ha, în funcţie de caracteristicile structurale ale arboretului, dar nu mai mult de 100 mc/an de pe această
suprafaţă; produsele accidentale se recoltează integral, cu respectarea condiţiilor privind
protecţia mediului.
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(3^2) În situaţia în care volumul produselor accidentale depăşeşte volumul anual
prevăzut la alin. (31), recoltarea se face integral în baza avizului conducătorului gărzii
forestiere competente teritorial.”
Art. 22 alin. (1^1) – (1^4) din Codul silvic (introduse prin Legea nr. 197/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 22, după alin. (1) se introduc patru noi
alineate, alin. (1^1) – (1^4), cu următorul cuprins:
„(1^1) Iniţierea procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice de
către autoritatea pentru protecţia mediului se face concomitent cu elaborarea primei versiuni a amenajamentului silvic, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004
privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,
cu modificările ulterioare.
(1^2) Amenajamentul silvic intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor culegerii datelor din teren.
(1^3) Recoltarea masei lemnoase se poate face după emiterea actului administrativ de
mediu, în interiorul termenelor prevăzute de legislaţia de mediu, dar nu mai mult de 60 de
zile de la data organizării şedinţei de preavizare a soluţiilor tehnice – Conferinţa a II-a de
amenajare, dată până la care autoritatea de mediu competentă are obligaţia emiterii actului
administrativ de mediu.
(1^4) După intrarea în vigoare a amenajamentului silvic, datele de interes public din
amenajamentul silvic se publică de către autoritatea centrală care răspunde de silvicultură
pe un portal public dedicat acestui scop.”
Art. 54 alin. (3) – (5) din Codul silvic (introduse prin Legea nr. 197/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 54, după alin. (2) se introduc trei noi alineate,
alin. (3) – (5), cu următorul cuprins:
„(3) În cazul organizaţiilor neguvernamentale, accesul în fondul forestier cu
autovehicule, motociclete, ATV-uri sau mopede este permis doar în urma semnării unui
protocol cu administratorul, în cazul fondului forestier proprietate publică a statului, sau
cu administratorul/proprietarul, în cazul fondului forestier proprietate privată.
(4) Amenajarea în fondul forestier naţional de poteci şi trasee pentru plimbare, alergare
şi biciclete se face cu acordul administratorului, pentru fondul forestier proprietate publică
a statului, sau cu acordul proprietarului, pentru fondul forestier, altul decât proprietate
publică a statului. În pădurile încadrate în tipul I funcţional, amenajările se pot realiza
numai cu aprobarea administratorului ariei naturale protejate.
(5) Potecile şi traseele pentru plimbare, alergare şi biciclete pot fi realizate numai din
pământ, lemn şi pietriş. Realizarea acestora nu face obiectul scoaterii definitive/ocupărilor
temporare din fondul forestier naţional, nu necesită autorizaţie de construcţie şi este
permisă numai în situaţia în care nu implică tăieri de arbori, defrişări.”
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Art. 60 alin. (6) – (9) din Codul silvic (introduse prin Legea nr. 197/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 60, după alin. (5) se introduc patru noi
alineate, alin. (6) – (9), cu următorul cuprins:
„(6) Începând cu data de 1 ianuarie 2025, masa lemnoasă recoltată din fondul forestier
proprietate publică a statului şi din fondul forestier proprietate publică a unităţilor
administrativ-teritoriale se valorifică preponderent ca lemn fasonat.
(7) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, cel puţin 50% din masa lemnoasă recoltată
din fondul forestier proprietate publică a statului şi din fondul forestier proprietate publică
a unităţilor administrativ-teritoriale se valorifică ca lemn fasonat.
(8) Administratorii fondului forestier proprietate publică a statului prevăzuţi la art. 11
alin. (1) sau proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate publică a unităţii
administrativ-teritoriale sunt obligaţi să ia măsuri pentru încadrarea în prevederile alin. (6)
şi (7).
(9) Licitaţiile publice pentru executarea prestărilor de servicii de exploatare forestieră
derogă de la prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi
completările ulterioare.”
Art. 97^1 din Codul silvic (introdus prin Legea nr. 197/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 97 se introduce un nou articol, art. 97^1, cu
următorul cuprins:
„Art. 97^1
(1) În scopul gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată a persoanelor
fizice şi juridice şi a celui proprietate publică şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale, statul acordă ajutoare de stat în silvicultură, în conformitate cu Regulamentul (UE)
nr. 702/2014 din 25 iunie 2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare în
sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în
aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
(2) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor asigură elaborarea reglementărilor sectoriale şi gestionarea fondurilor financiare, necesare acordării ajutoarelor de stat prevăzute la
alin. (1), prin bugetul propriu, respectiv prin bugetul autorităţii publice care gestionează
Fondul pentru mediu, constituit conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Instituţiile responsabile pentru implementarea ajutoarelor de stat prevăzute la a
lin. (1) sunt Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Administraţia Fondului pentru
Mediu, respectiv autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.
(4) Beneficiarii ajutoarelor de stat prevăzute la alin. (1) sunt proprietarii de fond
forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi proprietate publică şi privată a
unităţilor administrativ-teritoriale, înscrişi în Registrul naţional al asociaţiilor de proprietari de păduri.
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(5) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (1) se acordă pentru:
a) costurile reprezentând contravaloarea cheltuielilor de instalare a vegetaţiei forestiere
şi de întreţinere a acesteia până la închiderea stării de masiv pe suprafeţele compacte de fond
forestier, de minimum 0,5 ha, afectate de factori biotici şi/sau abiotici; costurile se aprobă pe
bază de deviz de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură;
b) contravaloarea pierderii de creştere, care se acordă anual, pe o perioadă de 10 ani,
pentru suprafeţele prevăzute la lit. a); compensaţia se acordă începând cu data de 1 ianuarie
a anului următor anului în care s-a produs afectarea;
c) contravaloarea costurilor generate de recoltarea produselor accidentale.
(6) Pentru fondul forestier proprietate publică a statului, costurile reprezentând
contravaloarea cheltuielilor de instalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia
până la închiderea stării de masiv pe suprafeţele compacte de fond forestier, de minimum
0,5 ha, afectate de factori biotici şi/sau abiotici, se suportă din fondul de rezervă al
Guvernului.”
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LEGEA NR. 263/2010 PRIVIND SISTEMUL UNITAR
DE PENSII PUBLICE – MODIFICĂRI (LEGEA NR. 201/2020)

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

Actul modificator
Legea nr. 201/2020
pentru modificarea alin.
(5) al art. 65 din Legea
nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de
pensii publice
(M. Of. nr. 832 din 10
septembrie 2020)

Sumar
– modifică: art. 65 alin. (5).

În M. Of. nr. 832 din 10 septembrie 2020 s-a publicat Legea nr. 201/2020 pentru
modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice.
Vă prezentăm, în continuare, modificarea adusă Legii nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice.
Art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 (modificat prin Legea nr. 201/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 65 alin. (5) prevedea următoarele aspecte:
„(5) Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea
remanentă din cauza extracţiei, preparării şi arderii cărbunelui sau a şisturilor
bituminoase, a extracţiei şi prelucrării minereurilor feroase şi neferoase cu conţinut
de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu,
zinc, mangan, fluor, clor, feldspat şi siliciu sau de radiaţii din minereuri
radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, a pulberilor
metalice şi/sau de cocs metalurgic, precum şi a emisiilor de amoniac şi derivate,
respectiv localităţile Baia Mare, Copşa Mică, Zlatna, Târgu Mureş, Drobeta-Turnu
Severin, Târnăveni, Slatina, Turnu Măgurele, Râmnicu Vâlcea, Petroşani, Vulcan,
Lupeni, Petrila, Aninoasa, Uricani, Hunedoara, Călan, Brad, Criscior, Veţel,
Şoimuş, Baia de Criş, Ghelari, Teliuc, Certej, Băiţa, Orăştie, Deva din judeţul
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Hunedoara, pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi, beneficiază de reducerea
vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. (4).”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 65 alin. (5) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(5) Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea
remanentă din cauza extracţiei, preparării şi arderii cărbunelui sau a şisturilor bituminoase, a extracţiei şi preparării minereurilor de uraniu, a extracţiei şi prelucrării
minereurilor feroase şi neferoase cu conţinut de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră,
de amoniac şi derivate, de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor,
feldspat şi siliciu ori de radiaţii din minereuri radioactive, hidrogen sulfurat, crom
trivalent, crom hexavalent, cianuri, de pulberi metalice şi/sau de cocs metalurgic, respectiv
în localităţile Baia Mare, Călăraşi, Copşa Mică, Drobeta-Turnu Severin, Slatina, Târgu
Mureş, Târnăveni, Turnu Măgurele, precum şi în localităţile Aninoasa, Baia de Criş,
Băiţa, Brad, Călan, Certej, Criscior, Deva, Ghelari, Hunedoara, Lupeni, Orăştie, Petrila,
Petroşani, Şoimuş, Teliuc, Uricani, Veţel, Vulcan din judeţul Hunedoara, localităţile
Abrud, Baia de Arieş, Lupşa, Roşia Montană şi Zlatna din judeţul Alba, localitatea
Slobozia din judeţul Ialomiţa, localităţile Iacobeni şi Vatra Dornei din judeţul Suceava,
localităţile Margina, Nădrag şi Tomeşti din judeţul Timiş, localităţile Berbeşti şi Râmnicu
Vâlcea din judeţul Vâlcea, pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi, beneficiază de
reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. (4).”
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APROBAREA STATUTULUI INSTITUTULUI NOTARIAL
ROMÂN (HCUNNPR NR. 58/2020)

De Redacţia Pro Lege
Actul publicat în Monitorul Oficial
Hotărârea Consiliul Uniunii
Naţionale a Notarilor Publici din
România nr. 58/2020 privind
aprobarea Statutului Institutului
Notarial Român
(M. Of. nr. 831 din 10 septembrie 2020)

Sumar
Se aprobă Statutul Institutului
Notarial Român

În M. Of. nr. 831 din 10 septembrie 2020 s-a publicat Hotărârea Consiliul
Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 58/2020 privind aprobarea Statutului Institutului Notarial Român.
Vă prezentăm, în continuare, dispoziţiile prevăzute în respectiva hotărâre.
Art. 1
„Se aprobă Statutul Institutului Notarial Român, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre”.
Art. 2
„La data publicării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a
Notarilor Publici din România nr. 128/2015 privind aprobarea Statutului Institutului
Notarial Român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 5
septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă”.
Art. 3
„Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.
Art. 4
„Prezenta hotărâre se comunică Institutului Notarial Român, în vederea îndeplinirii
obligaţiilor ce îi revin şi pentru a fi transmisă Camerelor Notarilor Publici”.
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Statutul Institutului Notarial Român se regăseşte în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre, iar, în continuare, vă prezentăm cele mai
importante dispoziţii prevăzute de către aceasta.
Art. 1
„(1) Institutul Notarial Român, denumit în continuare INR, înfiinţat în temeiul
art. 61 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu
modificările ulterioare, denumită în continuare Lege, este organizat şi funcţionează în limitele competenţelor stabilite de prezentul statut şi de regulamentul de organizare şi
funcţionare.
(2) INR este persoană juridică română de drept privat, nonprofit şi de interes public.
(3) INR are ştampilă care cuprinde denumirea sa, stema României şi siglă proprie.
Forma şi conţinutul acestora sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezentul statut.
(4) INR are personalitate juridică şi buget propriu, care se aprobă anual de către Biroul
executiv al Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, denumită în
continuare Uniunea.
(5) INR nu face parte din sistemul naţional de învăţământ şi nu este supus dispoziţiilor legale referitoare la acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea
diplomelor”.
Art. 5
„Structura pregătirii iniţiale teoretice şi practice şi procedura desfăşurării stagiului se
stabilesc prin Regulamentul de desfăşurare a stagiului”.
Art. 12
„Formatorii vor fi selectaţi dintre notarii publici şi alţi specialişti cu experienţă,
reputaţie şi prestigiu, precum şi dintre cadrele didactice universitare şi vor încheia
contracte de colaborare cu INR. Modelul contractului de colaborare va fi aprobat de
Consiliul director”.
Art. 16
„INR îşi poate valorifica experienţa acumulată din activitatea desfăşurată, prin
realizarea de studii, documentare, breviare, lucrări de specialitate pe care să le pună la
dispoziţia notarilor publici şi a altor instituţii naţionale sau internaţionale. În acest scop,
INR, prin departamentul de specialitate, va asigura o bază de date comună cu Direcţia
juridică, legislaţie, studii notariale şi relaţii internaţionale din cadrul Uniunii, care să
contribuie la unificarea practicii notariale şi la elaborarea unor culegeri de uzanţe”.
Art. 19
„(1) Organele de conducere ale INR sunt:
a) Consiliul director;
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b) preşedintele INR, care este şi preşedintele Consiliului director;
c) preşedintele executiv al INR, desemnat de Biroul executiv dintre vicepreşedinţii
Uniunii, la propunerea preşedintelui Uniunii;
d) directorul INR.
(2) În cadrul INR funcţionează un Consiliu ştiinţific. La propunerea preşedintelui
INR, Consiliul Uniunii desemnează unul dintre membrii săi, cu experienţă şi prestigiu
profesional deosebit, care să îndeplinească funcţia de preşedinte al Consiliului ştiinţific.
(3) În cadrul INR funcţionează următoarele departamente:
a) Departamentul pentru formarea iniţială a notarilor stagiari, coordonat de un şef de
departament;
b) Departamentul pentru examene şi concursuri şi pentru pregătirea profesională
continuă a notarilor publici, a altor specialişti, precum şi a personalului de specialitate din
cadrul birourilor notarilor publici, al Camerelor şi al Uniunii, coordonat de un şef de
departament;
c) Departamentul de documentare, studii, cercetare ştiinţifică, cooperare internaţională
şi bibliotecă, coordonat de un şef de departament;
d) Departamentul secretariat, tehnico-administrativ, financiar-contabil şi resurse
umane, coordonat de un şef de departament.
(4) Modul de organizare şi funcţionare a departamentelor va fi stabilit prin
Regulamentul de organizare şi funcţionare al INR, aprobat de Consiliul Uniunii, la propunerea Consiliului director al INR”.
Art. 30
„Consiliul ştiinţific are, în principal, următoarele atribuţii:
a) avizează, la propunerea Consiliului director, Regulamentul de desfăşurare a
stagiului;
b) la solicitarea directorului INR propune criteriile de selecţie a formatorilor şi avizează
numărul de ore alocat pentru fiecare disciplină, avizează lista formatorilor şi a coordonatorilor de discipline;
c) avizează strategia, proiectele şi programul de activitate ale INR;
d) elaborează programele pentru cursurile de pregătire iniţială a notarilor stagiari, de
pregătire profesională continuă a notarilor publici şi a personalului de specialitate din
cadrul birourilor notariale, al Camerelor şi al Uniunii, precum şi programul cursurilor de
pregătire pentru notarii care au dobândit această calitate în condiţiile art. 28 şi 33 din Lege;
e) coordonează publicaţiile şi manifestările ştiinţifice ale INR;
f) prezintă anual Consiliului director raportul asupra calităţii activităţilor de pregătire
profesională organizate de INR şi formulează propuneri pentru îmbunătăţirea acestora;
g) membrii Consiliului ştiinţific au obligaţia de a participa periodic la simpozioanele
anuale organizate de INR, constatările făcute cu această ocazie fiind cuprinse într-un
raport”.
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Art. 34
„INR se dizolvă:
a)atunci când scopul pentru care a fost înfiinţat nu mai poate fi realizat;
b)pentru orice alte cauze prevăzute de lege”.

Art. 35
„Ca urmare a încetării activităţii şi a dizolvării INR, activul net rămas după realizarea
pasivului se atribuie, în condiţiile legii, Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din
România”.
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H.G. NR. 782/2020 PRIVIND PRELUNGIREA STĂRII
DE ALERTĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI ÎNCEPÂND
CU DATA DE 15 SEPTEMBRIE 2020, PRECUM ŞI STABILIREA
MĂSURILOR CARE SE APLICĂ PE DURATA ACESTEIA
PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA EFECTELOR
PANDEMIEI DE COVID-19

De Redacţia Pro Lege
Actul publicat în Monitorul Oficial
H.G. nr. 782/2020 privind prelungirea
stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 15 septembrie
2020, precum şi stabilirea măsurilor
care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19
(M. Of. nr. 842 din 14 septembrie 2020)

Sumar
Se prelungeşte starea de alertă pe
teritoriul României începând cu data
de 15 septembrie 2020 şi se stabilesc
măsurile care se aplică pe durata
acesteia pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19.

În M. Of. nr. 842 din 14 septembrie 2020 s-a publicat H.G. nr. 782/2020 privind
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15
septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Vă prezentăm, în cele ce urmează, dispoziţiile regăsite în respectiva Hotărâre.
Art. 1
„Începând cu data de 15 septembrie 2020 se prelungeşte cu 30 de zile starea de
alertă pe întreg teritoriul ţării, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020
privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu
modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu
modificările şi completările ulterioare, prelungită prin Hotărârea Guvernului
nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pande-
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miei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, prin Hotărârea
Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe
durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2020
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16
august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi
completările ulterioare.”
Art. 2
„Pe durata prevăzută la art. 1 măsurile de prevenire şi control ale infecţiilor cu
coronavirusul SARS-CoV-2, condiţiile concrete de aplicare şi destinatarii acestor
măsuri, precum şi instituţiile şi autorităţile publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării măsurilor pe durata stării de alertă sunt prevăzute în:
a) anexa nr. 1 – «Măsuri pentru creşterea capacităţii de răspuns»;
b) anexa nr. 2 – «Măsuri pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor»;
c) anexa nr. 3 – «Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc».”
Art. 3
„În aplicarea dispoziţiilor art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente
instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul
tipurilor de risc, secretarul de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de
Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dispune, în colaborare cu
Ministerul Sănătăţii, prin ordin al comandantului acţiunii, măsurile necesare
prevenirii şi combaterii infecţiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, în cadrul
acţiunilor de răspuns la nivel naţional.”
Art. 4
„Regimul contravenţional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor prevăzute
în anexele nr. 1-3 este cel stabilit la art. 64-70 din Legea nr. 55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu
modificările ulterioare.”
Art. 5
„Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”
Art. 6
„Actele emise pentru punerea în executare a Hotărârii Guvernului nr. 394/2020,
aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României
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nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului
nr. 476/2020, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului
nr. 553/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului
nr. 668/2020, cu modificările şi completările ulterioare, îşi menţin aplicabilitatea în
măsura în care dispoziţiile acestora nu contravin măsurilor stabilite în anexele
nr. 1-3 la prezenta hotărâre.”
Anexa nr. 1: Măsuri pentru creşterea capacităţii de răspuns
Anexa nr. 2: Măsuri pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor
Anexa nr. 3: Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc
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LEGEA NR. 263/2010 PRIVIND SISTEMUL UNITAR DE PENSII
PUBLICE – MODIFICĂRI (LEGEA NR. 207/2020)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
Legea nr. 263/2010
privind sistemul unitar
de pensii publice
(M. Of. nr. 852 din 20
decembrie 2010, cu
modif. şi compl. ult.)

Actul modificator
Legea nr. 207/2020
pentru modificarea alin.
(5) al art. 65 din Legea
nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii
publice

Sumar
– modifică: art. 65
alin. (5).

(M. Of. nr. 858 din 18
septembrie 2020)

În M. Of. nr. 858 din 18 septembrie 2020 s-a publicat Legea nr. 207/2020 pentru
modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice.
Vă prezentă, în continuare, modificarea adusă respectivei legi.
Art. 65 alin. (5)
Vechea reglementare
„(5) Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea
remanentă din cauza extracţiei, preparării şi arderii cărbunelui sau a şisturilor
bituminoase, a extracţiei şi preparării minereurilor de uraniu, a extracţiei şi prelucrării minereurilor feroase şi neferoase cu conţinut de praf sau de emisii de gaze cu
efect de seră, de amoniac şi derivate, de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc,
mangan, fluor, clor, feldspat şi siliciu ori de radiaţii din minereuri radioactive,
hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, cianuri, de pulberi metalice
şi/sau de cocs metalurgic, respectiv în localităţile Baia Mare, Călăraşi, Copşa Mică,
Drobeta-Turnu Severin, Slatina, Târgu Mureş, Târnăveni, Turnu Măgurele, precum
şi în localităţile Aninoasa, Baia de Criş, Băiţa, Brad, Călan, Certej, Criscior, Deva,
Ghelari, Hunedoara, Lupeni, Orăştie, Petrila, Petroşani, Şoimuş, Teliuc, Uricani,
Veţel, Vulcan din judeţul Hunedoara, localităţile Abrud, Baia de Arieş, Lupşa, Roşia
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Montană şi Zlatna din judeţul Alba, localitatea Slobozia din judeţul Ialomiţa,
localităţile Iacobeni şi Vatra Dornei din judeţul Suceava, localităţile Margina, Nădrag
şi Tomeşti din judeţul Timiş, localităţile Berbeşti şi Râmnicu Vâlcea din judeţul
Vâlcea, pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi, beneficiază de reducerea vârstei
standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. (4).”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 65 alin. (5) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(5) Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracţiei, preparării şi arderii cărbunelui sau a şisturilor bituminoase, a
extracţiei şi preparării minereurilor de uraniu, a extracţiei şi prelucrării minereurilor
feroase şi neferoase cu conţinut de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, de amoniac şi
derivate, de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat şi siliciu ori de radiaţii din minereuri radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, cianuri, de pulberi metalice şi/sau de cocs metalurgic, a prelucrării ţiţeiului sulfuros,
desulfurarea benzinei, a ţiţeiului parafinos şi neparafinos, a distilării ţiţeiului în vederea
producerii păcurii şi a uleiurilor, respectiv în localităţile Baia Mare, Călăraşi, Copşa Mică,
Drobeta-Turnu Severin, Slatina, Târgu Mureş, Târnăveni, Turnu Măgurele, precum şi în
localităţile Aninoasa, Baia de Criş, Băiţa, Brad, Călan, Certej, Criscior, Deva, Ghelari,
Hunedoara, Lupeni, Orăştie, Petrila, Petroşani, Şoimuş, Teliuc, Uricani, Veţel, Vulcan din
judeţul Hunedoara, localităţile Abrud, Baia de Arieş, Lupşa, Roşia Montană şi Zlatna din
judeţul Alba, localităţile Victoria şi Făgăraş din judeţul Braşov, localitatea Galaţi din judeţul
Galaţi, localităţile Ciulniţa şi Slobozia din judeţul Ialomiţa, localităţile Brazi şi Ploieşti din
judeţul Prahova, localităţile Iacobeni şi Vatra Dornei din judeţul Suceava, localităţile
Margina, Nădrag şi Tomeşti din judeţul Timiş, localităţile Berbeşti şi Râmnicu Vâlcea din
judeţul Vâlcea, pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi, beneficiază de reducerea vârstei
standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. (4).”
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LEGEA NR. 10/1995 PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCŢII –
MODIFICĂRI (LEGEA NR. 204/2020)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
Legea nr. 10/1995
privind calitatea în
construcţii
(M. Of. nr. 765 din 30
septembrie 2016; cu
modif. şi compl. ult.)

Actul modificator
Legea nr. 204/2020
pentru modificarea şi
completarea Legii nr.
10/1995 privind calitatea
în construcţii
(M. Of. nr. 858 din 18
septembrie 2020)

Sumar
– modifică: art. 6 alin. (2),
art. 31;
– introduce: art. 6 alin. (3) şi
(4), secţiunea 1^2 din cap.
III, art. 26 alin. (6) – (8), art.
37 alin. (4).

În M. Of. nr. 858 din 18 septembrie 2020 s-a publicat Legea nr. 204/2020 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse Legii
nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.
Art. 6 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 (modificat prin Legea nr. 204/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 6 alin. (2) se prezenta sub următoarea formă:
„(2) În sensul prezentei legi, factorii implicaţi prevăzuţi la alin. (1) sunt: investitorii, proprietarii, administratorii, utilizatorii, executanţii, cercetătorii, proiectanţii, verificatorii de proiecte atestaţi, experţii tehnici atestaţi, auditorii energetici
pentru clădiri atestaţi, responsabilii tehnici cu execuţia autorizaţi, diriginţii de
şantier autorizaţi, producătorii/fabricanţii de produse pentru construcţii, reprezentanţii autorizaţi ai acestora, importatorii, distribuitorii de produse pentru construcţii,
organismele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru
construcţii, organismele de evaluare tehnică europeană în construcţii, organismele
elaboratoare de agremente tehnice în construcţii, laboratoarele de analize şi încercări
în construcţii, universităţile tehnice şi institutele de cercetare în domeniul
construcţiilor şi asociaţiile profesionale de profil.”
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) În sensul prezentei legi, factorii implicaţi prevăzuţi la alin. (1) sunt: investitorii,
proprietarii, administratorii, utilizatorii, executanţii, consultanţii, supervizorii, cercetătorii,
proiectanţii, verificatorii de proiecte atestaţi, experţii tehnici atestaţi, auditorii energetici
pentru clădiri atestaţi, responsabilii tehnici cu execuţia autorizaţi, diriginţii de şantier
autorizaţi, producătorii/fabricanţii de produse pentru construcţii, reprezentanţii legali ai
acestora, importatorii, distribuitorii de produse pentru construcţii, organismele de evaluare
şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, organismele de evaluare tehnică europeană în construcţii, organismele elaboratoare de agremente tehnice în
construcţii, laboratoarele de analize şi încercări în construcţii, universităţile tehnice şi
institutele de cercetare în domeniul construcţiilor şi asociaţiile profesionale de profil.”
Art. 31 din Legea nr. 10/1995 (modificat prin Legea nr. 204/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 31 avea următoarea formă:
„Art. 31 – Proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea unei construcţii ori
executarea de modificări ale acesteia fără respectarea reglementărilor tehnice
privind stabilitatea şi rezistenţa, dacă în acest fel este pusă în pericol viaţa sau
integritatea corporală a uneia ori mai multor persoane, constituie infracţiune şi se
pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.
Fapta prevăzută la alin. 1, dacă a produs una ori mai multe dintre următoarele
consecinţe: pierderi de vieţi omeneşti, vătămare gravă a integrităţii corporale sau a
sănătăţii uneia ori mai multor persoane, distrugerea totală sau parţială a
construcţiei, distrugerea ori degradarea unor instalaţii sau utilaje importante ori
alte consecinţe deosebit de grave, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu
închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.
Dacă faptele prevăzute la alin. 1 au fost săvârşite din culpă, limitele speciale
ale pedepselor se reduc la jumătate.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 31 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Art. 31
Proiectanţii, consultantul sau supervizorul, în situaţia în care este operator economic,
au obligaţia să încheie asigurări de răspundere civilă profesională la societăţi de asigurare
autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară pe durata implementării contractului
de consultanţă/supervizare, iar specialiştii atestaţi tehnico-profesional sau autorizaţi, prevăzuţi la art. 6, au obligaţia să încheie asigurări de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe durata exercitării dreptului de practică prin desfăşurarea efectivă a activităţilor
specifice pentru care au fost autorizaţi/atestaţi.”
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Art. 6 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 10/1995 (introduse prin Legea nr. 204/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 6, după alin. (2) se introduc două noi alineate,
alin. (3) şi (4), cu următorul cuprins:
„(3) În sensul prezentei legi, în cazurile construcţiilor finanţate din fonduri publice,
inclusiv al celor finanţate în baza unor acorduri sau împrumuturi externe ori similare în
care consultanţa sau asistenţa tehnică este obligatorie în sarcina investitorului ori a
beneficiarului, operatorul economic de consultanţă specializat, respectiv consultantul sau
supervizorul, devine factor implicat în sensul alin. (1) pentru etapele prevăzute în contractul de consultanţă ori asistenţă tehnică, iar responsabilităţile aferente etapelor respective
îi revin conform legii, în solidar cu proiectanţii şi executanţii.
(4) În cazul construcţiilor finanţate din fonduri publice în care investitorul sau beneficiarul încheie contracte de asistenţă tehnică, consultanţă ori supervizare, responsabilitatea
asigurării cerinţelor fundamentale pentru toate sau unele dintre etapele prevăzute la art. 2
revine operatorului economic de consultanţă specializat, în condiţiile clauzelor contractuale
şi ale prevederilor art. 7 alin. (2).”
Secţiunea 1^2 din cap. III din Legea nr. 10/1995 (introdusă prin Legea
nr. 204/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după secţiunea 1^1 a cap. III se introduce o nouă
secţiune, secţiunea 1^2, cuprinzând un nou articol, art. 22^2, cu următorul cuprins:
„SECŢIUNEA 1^2: Obligaţii şi răspunderi ale consultanţilor
Art. 22^2
Consultanţii sau supervizorii din domeniul construcţiilor răspund de îndeplinirea
următoarelor obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor, obligaţii care se
completează cu prevederile generale şi specifice ale contractelor:
a) angajarea de specialişti atestaţi şi/sau autorizaţi în toate domeniile de consultanţă
pentru care au încheiate contracte de servicii cu investitorii/beneficiarii;
b) sesizarea investitorului asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate în
proiecte şi în execuţie;
c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de
calitate, certificat;
d) recepţia proiectelor conform temeiului de proiectare şi a cerinţelor de calitate;
e) participarea prin specialişti atestaţi la fazele principale de execuţie;
f) întocmirea de rapoarte zilnice către investitor în perioada de execuţie;
g) întocmirea de rapoarte trimestriale către investitor în perioada de garanţie;
h) respectarea termenelor contractuale de proiectare şi execuţie în solidar cu
proiectanţii şi/sau executanţii.”
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Art. 26 alin. (6)-(8) din Legea nr. 10/1995 (introduse prin Legea nr. 204/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 26, după alin. (5) se introduc trei noi alineate,
alin. (6)-(8), cu următorul cuprins:
„(6) Consultantul sau supervizorul răspunde solidar cu dirigintele de şantier, conform
atribuţiilor ce le revin acestora, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale la lucrările de construcţii pentru care sunt angajaţi prin contract.
(7) Specialiştii cu activitate în construcţii au dreptul de a practica activităţile pentru
care au fost atestaţi şi/sau autorizaţi numai pentru domeniile/subdomeniile şi specialităţile
pentru care au obţinut atestatul şi/sau autorizaţia şi numai pe perioada de valabilitate a
acestora, pe o durată de 5 ani de la data confirmării/reconfirmării dreptului de practică, în
condiţiile legii.
(8) Pe durata suspendării dreptului de practică ca urmare a expirării perioadei de
valabilitate a atestatului/autorizaţiei sau ca urmare a suspendării ori anulării certificatului
de atestare tehnico-profesională a verificatorului de proiecte/expertului tehnic sau a autorizaţiei responsabilului tehnic cu execuţia/dirigintelui de şantier, ca urmare a aplicării
sancţiunilor complementare prevăzute de art. 37 alin. (1) şi (2), specialistul cu activitate în
construcţii nu mai poate îndeplini activităţile pentru care a fost atestat/autorizat.”
Art. 37 alin. (4) din Legea nr. 10/1995 (introdus prin Legea nr. 204/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 37, după alin. (3) se introduce un nou alineat,
alin. (4), cu următorul cuprins:
„(4) În situaţia în care Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
constată în decursul analizei asupra documentelor aferente dosarului de prelungire a
dreptului de practică depuse de către specialiştii atestaţi că specialistul atestat şi-a exercitat
dreptul de practică în afara perioadei de valabilitate, dreptul de practică se suspendă de
drept pe o perioadă între 3 şi 12 luni şi se consemnează în registrele publice.”
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LEGEA NR. 26/1990 PRIVIND REGISTRUL COMERŢULUI
ŞI ALTE ACTE NORMATIVE – MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 208/2020)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
Legea nr. 26/1990
privind registrul
comerţului
(rep. M. Of. nr. 49 din
4 februarie 1998; cu
modif. şi compl. ult.)

Actul modificator
Legea nr. 208/2020
privind modificarea şi
completarea unor acte
normative
(M. Of. nr. 869 din 23
septembrie 2020)

Sumar
– modifică: art. 19 alin. (2),
art. 56 alin. (5), art. 10 alin.
(1);
– introduce: art. 18 alin. (4).

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; cu modif. şi
compl. ult.)
Legea nr. 119/1996 cu
privire la actele de
stare civilă
(rep. M. Of. nr. 339 din
18 mai 2012; cu modif.
şi compl. ult.)
În M. Of. nr. 869 din 23 septembrie 2020 s-a publicat Legea nr. 208/2020
privind modificarea şi completarea unor acte normative
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Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse Legii
nr. 26/1990 privind registrul comerţului, alături de alte acte normative importante.
Art. 19 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 (modificat prin Legea nr. 208/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 19 alin. (2) se prezenta sub următoarea formă:
„(2) Dovedirea specimenului de semnătură a administratorilor şi, după caz, a
reprezentanţilor societăţilor comerciale, precum şi a persoanelor împuternicite în
condiţiile legii să reprezinte regiile autonome sau organizaţiile cooperatiste se face
cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (2) şi (3).”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 19 alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Dovedirea specimenului de semnătură a administratorilor şi, după caz, a
reprezentanţilor societăţilor, precum şi a persoanelor împuternicite în condiţiile legii să
reprezinte regiile autonome sau organizaţiile cooperatiste se face cu respectarea prevederilor
art. 18 alin. (2)-(4).”
Art. 18 alin. (4) din Legea nr. 26/1990 (introdus prin Legea nr. 208/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 18, după alin. (3) se introduce un nou alineat,
alin. (4), cu următorul cuprins:
„(4) În absenţa comerciantului persoană fizică, respectiv a reprezentantului asociaţiei
familiale, semnătura acestuia poate fi înlocuită prin prezentarea la registrul comerţului, de
către avocat, a împuternicirii avocaţiale care conţine semnătura clientului, respectiv a
comerciantului persoană fizică sau a reprezentantului asociaţiei familiale. Semnătura
persoanei fizice trebuie dată personal în faţa avocatului şi va fi folosită în întreaga activitate
a comerciantului persoană fizică, respectiv a reprezentantului asociaţiei familiale.”
Art. 56 alin. (5) din Legea nr. 129/2019 (modificat prin Legea nr. 208/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 56 alin. (5) se prezenta sub următoarea formă:
„(5) Declaraţia prevăzută la alin. (1) poate avea formă de înscris sub semnătură
privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la oficiul registrului comerţului
fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătură electronică sau
prin servicii de poştă şi curier. Declaraţia pe propria răspundere poate fi dată şi în
formă autentică, certificată de avocat sau dată în faţa reprezentantului oficiului
registrului comerţului.”
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 56 alin. (5) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(5) Declaraţia prevăzută la alin. (1) se poate da în faţa reprezentantului oficiului
registrului comerţului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată
certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.”
Art. 10 alin. (1) din Legea nr. 119/1996 (modificat prin Legea nr. 208/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 10 alin. (1) se prezenta sub următoarea formă:
„(1) Pe baza actelor de stare civilă se eliberează certificate de naştere şi de
căsătorie titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, iar certificatele de deces,
membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite. Certificatele de stare civilă se
pot elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială. În certificatele de
stare civilă nu vor fi preluate titlurile de nobleţe, chiar dacă au fost înscrise în unele
acte de stare civilă.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Pe baza actelor de stare civilă se eliberează certificate de naştere şi de căsătorie
titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, iar certificatele de deces, membrilor
familiei sau altor persoane îndreptăţite. Certificatele de stare civilă se pot elibera şi altor
persoane împuternicite prin procură specială, precum şi avocaţilor împuterniciţi de către
titulari sau de către reprezentanţii legali ai acestora, în baza împuternicirii avocaţiale emise
cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi funcţionarea profesiei de
avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Statutului profesiei de
avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România
nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare. În certificatele de stare civilă nu vor
fi preluate titlurile de nobleţe, chiar dacă au fost înscrise în unele acte de stare civilă.”
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HOTĂRÂREA CEDO DIN 26 FEBRUARIE 2019
ÎN CAUZA ANA IONESCU ŞI ALŢII ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI

De Redacţia Pro Lege
În M. Of. nr. 870 din 24 septembrie 2020 s-a publicat revizuirea Hotărârii
CEDO din 26 februarie în Cauza Ana Ionescu şi alţii împotriva României, în
măsura în care aceasta priveşte cererile formulate în temeiul art. 41 din Convenţie
de către reclamantul decedat, domnul P.N.A.
Vă prezentăm, în continuare, dispoziţiile respectivei hotărâri, revizuite:
Art. 41 – Reparaţie echitabilă – Revizuire – Sumele acordate reclamantului
decedat urmează să fie plătite moştenitoarei sale.
ÎN DREPT
I. Cerere de revizuire
5. Guvernul a solicitat revizuirea Hotărârii din 26 februarie 2019, pe care nu a
fost în măsură să o execute având în vedere decesul domnului P.N.A. înainte de
pronunţarea hotărârii.
6. La 21 noiembrie 2019, doamna E.A. a prezentat un certificat care atestă
calitatea sa de moştenitoare a reclamantului decedat şi o declaraţie în care şi-a
exprimat dorinţa de a continua procedura în locul acestuia. Ea a solicitat să i se
atribuie reparaţia echitabilă acordată de Curte soţului său decedat, domnul P.N.A.
7. Curtea constată că din documentele care i-au fost prezentate reiese că
doamna E.A. era soţia reclamantului decedat, P.N.A., şi singura moştenitoare a
acestuia.
8. Având în vedere cele de mai sus, Curtea consideră că doamna E.A. are
calitatea procesuală de a continua procedura în locul soţului său decedat. Observă
că aceasta şi-a exprimat intenţia de a face acest lucru şi a solicitat revizuirea
hotărârii.
9. Curtea consideră că Hotărârea din 26 februarie 2019, astfel cum a fost
rectificată la 13 iunie 2019, ar trebui să fie revizuită [a se vedea, de exemplu,
WypukoÅ2-PiÄ*tka împotriva Poloniei (revizuire), nr. 3.441/02, 8 iunie 2010,
Dzhabrailovy împotriva Rusiei (revizuire), nr. 68.860/10 şi alte 4 cereri, 4 februarie
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2016, şi Cangoz şi alţii împotriva Turciei (revizuire), nr. 7.469/06, 19 septembrie
2017], în conformitate cu art. 80 din Regulamentul Curţii, ale cărui părţi relevante
se citesc astfel:
„În cazul descoperirii unui fapt care, prin natura sa, ar fi putut exercita o
influenţă decisivă cu privire la soluţia unei cauze judecate deja şi care, la momentul
pronunţării hotărârii, nu era cunoscut de Curte şi nu putea, în mod rezonabil, să fie
cunoscut de parte, aceasta din urmă poate […] să sesizeze Curtea cu o cerere de
revizuire a hotărârii respective. […]”
10. Prin urmare, Curtea decide să acorde în solidar moştenitoarei (doamna
E.A.) şi celorlalţi reclamanţi (doamna D.Ş., domnul T.P.M. şi doamna I.V.O. – a se
vedea punctul 4 din tabelul anexat) suma pe care a acordat-o anterior reclamanţilor
din Cererea nr. 36.384/03, şi anume 43.200 EUR cu titlu de despăgubire pentru
prejudiciul material şi 5.000 EUR cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul moral
şi pentru cheltuielile de judecată (a se vedea supra, pct. 2).
11. Curtea consideră necesar ca rata dobânzilor moratorii să se întemeieze pe
rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal, practicată de Banca Centrală
Europeană, majorată cu trei puncte procentuale.
Astfel, Curtea a hotărât că:
„(a) statul pârât trebuie să plătească în solidar doamnei E.A. şi celorlalţi
reclamanţi din Cererea nr. 36.384/03 (doamna D.Ş., domnul T.P.M. şi doamna
I.V.O.), în termen de trei luni de la data rămânerii definitive a hotărârii, în
conformitate cu art. 44 § 2 din Convenţie, sumele indicate la punctul 4 al tabelului
din anexă, pentru prejudiciul material, prejudiciul moral şi cheltuielile de
judecată, plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit, sume care
trebuie convertite în moneda naţională a statului pârât la rata de schimb
aplicabilă la data plăţii;
(b) de la expirarea termenului menţionat şi până la efectuarea plăţii, aceste
sume trebuie majorate cu o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii
facilităţii de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană,
aplicabilă pe parcursul acestei perioade, majorată cu trei puncte procentuale”.
Hotărârea CEDO din 26 februarie 2019 în Cauza Ana Ionescu şi alţii împotriva
României
Istoricul dreptului şi practicii interne relevante în ceea ce priveşte recunoaşterea proprietăţilor naţionalizate în mod nelegal vândute de către stat către
terţe părţi a fost rezumat în hotărârile Curţii în cauzele Brumărescu împotriva
României (MC) (nr. 28.342/95, pct. 34 – 35, CEDO 1999-VII); Străin şi alţii (citată
anterior, pct. 19 – 23); Maria Atanasiu şi alţii împotriva României (nr. 30.767/05 şi
33.800/06, pct. 44 şi urm., 12 octombrie 2010); Preda şi alţii (citată anterior, pct. 68 –
74); şi Dickmann şi Gion împotriva României (nr. 10.346/03 şi 10.893/04, pct. 52 – 58,
24 octombrie 2017)
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În M. Of. nr. 816 din din 8 octombrie 2019, s-a publicat Hotărârea CEDO din
26 februarie 2019 în Cauza Ana Ionescu şi alţii împotriva României (Cererea
nr. 19.788/03 şi alte 18 cereri).
Vă prezentăm, în continuare, dispoziţiile respectivei hotărâri:
(…)
II. Dreptul şi practica interne relevante
8. Istoricul dreptului şi practicii interne relevante în ceea ce priveşte
recunoaşterea proprietăţilor naţionalizate în mod nelegal vândute de către stat
către terţe părţi a fost rezumat în hotărârile Curţii în cauzele Brumărescu împotriva
României (MC) (nr. 28.342/95, pct. 34 – 35, CEDO 1999-VII); Străin şi alţii (citată
anterior, pct. 19 – 23); Maria Atanasiu şi alţii împotriva României (nr. 30.767/05 şi
33.800/06, pct. 44 şi urm., 12 octombrie 2010); Preda şi alţii (citată anterior, pct. 68 –
74); şi Dickmann şi Gion împotriva României (nr. 10.346/03 şi 10.893/04, pct. 52 – 58,
24 octombrie 2017).
(…)
ÎN DREPT
III. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie
11. Reclamanţii au susţinut că imposibilitatea de a redobândi posesia
proprietăţilor lor naţionalizate în mod nelegal sau de a le fi asigurate compensaţii,
în pofida hotărârilor care le-au recunoscut drepturile de proprietate, a constituit o
încălcare a dreptului lor la respectarea bunurilor, în temeiul art. 1 din Protocolul
nr. 1 la Convenţie, care prevede:
„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale.
Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică
şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.
Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile
pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform
interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii sau
a amenzilor.”
Cu privire la fond
(…)
27. Curtea observă că, la fel ca în cazul reclamanţilor din Cauza Străin şi alţii,
citată anterior, şi, totodată, ca în cazul doamnei şi domnului Rodan din Cauza
Preda şi alţii, citată anterior, reclamanţii din prezenta cauză au obţinut hotărâri
definitive care recunoşteau nelegalitatea confiscării proprietăţilor lor de către stat şi
dreptul lor de proprietate legitim cu efect retroactiv asupra respectivelor proprietăţi. Aceste hotărâri nu au fost contestate sau casate până în prezent. Reclamanţii nu au fost în măsură, până în prezent, să redobândească posesia proprietăţilor menţionate în tabelul anexat sau să obţină despăgubiri pentru această lipsire
de proprietate.
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28. Curtea reaminteşte că în Cauza Preda şi alţii a constatat că imposibilitatea
reclamanţilor de a redobândi posesia proprietăţilor lor, în pofida hotărârilor
definitive care le recunoşteau retroactiv drepturile de proprietate, a constituit o
lipsire de proprietate în sensul celei de a doua teze a art. 1 primul paragraf din
Protocolul nr. 1 şi că o astfel de lipsire, coroborată cu lipsa totală a unei despăgubiri, le-a impus reclamanţilor o sarcină disproporţionată şi excesivă, cu încălcarea dreptului lor la respectarea bunurilor, astfel cum este garantat de art. 1 din
Protocolul nr. 1 (a se vedea Preda şi alţii, citată anterior, pct. 146, 148 şi 49).
A reiterat constatările din cauza cea mai recentă şi similară, Dickmann şi Gion,
citată anterior (pct. 103 – 104).
29. De asemenea, Curtea constată că Guvernul nu a prezentat niciun fapt sau
argument în măsură să o convingă să ajungă la o concluzie diferită în speţă. În
special, Legea nr. 165/2013, care, potrivit Curţii, nu oferă o cale de atac efectivă
pentru situaţii similare celor din prezenta cauză (a se vedea Preda şi alţii, citată
anterior, pct. 149, Dickman şi Gion, citată anterior, pct. 100 – 102, şi supra, pct. 23),
nu a fost modificată în urma hotărârilor Curţii sus-menţionate. Nici Guvernul nu a
susţinut că practica instanţelor interne s-a schimbat ulterior acestor hotărâri pentru
a interpreta Legea nr. 165/2013 astfel încât să poată fi considerată ca oferind o cale
de atac efectivă pentru reclamanţii din speţă.
30. Considerentele de mai sus îi sunt suficiente Curţii pentru a-i permite să
concluzioneze că a fost încălcat art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie.
(…)
V. Cu privire la aplicarea art. 41 din Convenţie
33. Art. 41 din Convenţie prevede:
„În cazul în care Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenţiei sau a
protocoalelor sale şi dacă dreptul intern al înaltei părţi contractante nu permite
decât o înlăturare incompletă a consecinţelor acestei încălcări, Curtea acordă părţii
lezate, dacă este cazul, o reparaţie echitabilă”.
34. Reclamanţii au depus cereri de acordare a unei reparaţii echitabile la
diferite date, în perioada 2006 – 2010. În 2015 au actualizat aceste cereri la solicitarea Curţii.
35. Guvernul a făcut comentarii în replică la cererile iniţiale şi actualizate ale
reclamanţilor de acordare a unei reparaţii echitabile.
36. În sprijinul cererilor şi susţinerilor în ceea ce priveşte prejudiciul material,
reclamanţii şi Guvernul au transmis unul sau mai multe dintre următoarele
documente:
a) rapoarte de expertiză realizate de experţi autorizaţi, fie ai Ministerului
Justiţiei sau membri ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor (ANEVAR), care este o
asociaţie recunoscută de guvernul român drept asociaţie de interes public.
Rapoartele de expertiză au estimat valoarea de piaţă a proprietăţilor pretinse după
vizitarea acestora (experţii reclamanţilor), utilizând criteriile definite de Ordonanţa

Actualitate legislativă

143

de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008, care stabileşte chiriile proprietăţilor de stat,
standardele şi recomandările stabilite de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor
(ANEVAR) şi Standardele internaţionale de evaluare (IVS). Experţii guvernamentali nu au vizitat proprietăţile;
b) deciziile administrative în temeiul Legii nr. 165/2013 care acordă măsuri
compensatorii calculate potrivit criteriilor stabilite de legea menţionată sau valori
estimative calculate de organele administrative competente (a se vedea art. 41 din
Legea nr. 165/2013, Preda şi alţii, citată anterior, pct. 70);
c) copii ale contractelor de vânzare care indică preţul pe metru pătrat pentru
proprietăţile învecinate.
A. Prejudiciu material
37. Astfel cum Curtea s-a pronunţat în mai multe rânduri, o hotărâre prin care
Curtea constată o încălcare impune statului pârât obligaţia legală de a pune capăt
respectivei încălcări şi de a-i repara consecinţele astfel încât să restabilească pe cât
posibil situaţia existentă înainte de încălcare [a se vedea Iatridis împotriva Greciei
(reparaţie echitabilă) (MC), nr. 31.107/96, pct. 32, CEDO 2000-XI, şi Guiso-Gallisay
împotriva Italiei (reparaţie echitabilă) (MC), nr. 58.858/00, pct. 90, 22 decembrie
2009].
38. Curtea consideră că, în circumstanţele cauzei, restituirea proprietăţilor în
discuţie va pune reclamanţii, pe cât posibil, într-o situaţie echivalentă cu cea în care
s-ar fi aflat dacă nu ar fi fost încălcat art. 1 din Protocolul nr. 1.
39. În lipsa unei asemenea restituiri din partea statului pârât, Curtea reţine că
acesta trebuie să plătească reclamanţilor, cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul
material, o sumă corespunzătoare cu valoarea actuală a proprietăţilor (a se vedea
Preda şi alţii, citată anterior, pct. 163).
40. În ceea ce priveşte suma de bani pretinsă cu titlu de foloase sau beneficii
nerealizate din bunurile reclamantelor, Curtea respinge acest capăt de cerere. A
acorda o sumă de bani pe această bază ar reprezenta un proces speculativ, având
în vedere că foloasele obţinute din deţinerea proprietăţii depind de diverşi factori
[a se vedea Buzatu împotriva României (reparaţie echitabilă), nr. 34.642/97, pct. 18,
27 ianuarie 2005, şi Preda şi alţii, citată anterior, pct. 164)].
41. Curtea observă discrepanţa dintre estimările reclamanţilor în privinţa
valorii proprietăţilor lor şi cele avansate de Guvern.
42. Având în vedere informaţiile de care dispune referitoare la preţurile
bunurilor imobile pe piaţa locală, inclusiv documentele transmise de părţi, precum
şi jurisprudenţa sa consacrată privind cauze similare (a se vedea Maria Atanasiu şi
alţii, citată anterior, pct. 253; Preda şi alţii, citată anterior, pct. 164; şi Dickmann şi
Gion, citată anterior, pct. 113-18), Curtea consideră rezonabil şi echitabil, astfel cum
prevede art. 41, să acorde reclamanţilor sumele indicate în tabelul anexat, pentru
prejudiciul material.
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B. Prejudiciu moral
43. Curtea consideră că ingerinţa gravă în exercitarea dreptului reclamanţilor
la respectarea bunurilor lor nu poate fi compensată în mod adecvat prin simpla
constatare a unei încălcări a art. 1 din Protocolul nr. 1. Pronunţându-se în echitate,
în conformitate cu art. 41 din Convenţie, Curtea acordă reclamanţilor sumele
indicate în tabelul anexat, pentru prejudiciul moral.
C. Cheltuieli de judecată
44. Unii dintre reclamanţi fie nu au formulat cereri pentru rambursarea
cheltuielilor de judecată, fie nu au reuşit să le justifice. În consecinţă, Curtea nu
consideră că există vreun motiv pentru a le acorda vreo sumă cu acest titlu (a se
vedea tabelul anexat).
45. În ceea ce priveşte capetele de cerere formulate de restul reclamanţilor,
ţinând seama de documentele pe care le deţine şi de jurisprudenţa sa, Curtea
consideră rezonabil să acorde sumele indicate în tabelul anexat pentru toate
cheltuielile de judecată.
D. Dobânzi moratorii
46. Curtea consideră necesar ca rata dobânzilor moratorii să se întemeieze pe
rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal, practicată de Banca Centrală
Europeană, majorată cu trei puncte procentuale.

