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III. ACTUALITATEA LEGISLATIVĂ


ABSTRACT

In December 2019, in the Official Journal it was published the Government Decision no.
935/2019 according to which it was determined the minimum gross national wage guaranteed in
payment and the Government Decision no. 914/2019 regarding the establishment of the institutional
framework and of certain measures for the enforcement of the Regulation (EU) 2018/302.
Moreover, in December 2019, several legislative acts were amended, among which:The Law of
the State budget for the year 2019 no. 50/2019, the Government Ordinance no. 18/2009 on the
organization and financing the medical residency, the Regulation on the organization and
functioning of the Judicial Inspection, Law no. 254/2013 on execution of punishments and measures
ordered by the court during the criminal trial, the G.E.O. no. 195/2002 on circulation on public
roads, the Law on cadastre and real estate publicity no. 7/1996.
Furthermore, in December it was also published the Rules of procedure of the public
prosecutor’s offices.

LEGEA BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2019 NR. 50/2019 –
MODIFICĂRI (O.U.G. NR. 71/2019)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
Legea bugetului de stat
pe anul 2019 nr. 50/2019
(M. Of. nr. 209 şi 209 bis
din 15 martie 2019)

Actul modificator
O.U.G. nr. 71/2019 cu
privire la rectificarea
bugetului de stat pe
anul 2019
(M. Of. nr. 965 din 29
noiembrie 2019)

Sumar
– modifică: art. 6 alin. (17); art.
19 alin. (5) lit. c); art. 26; art. 51
alin. (3);
– abrogă: art. 50.

În M. Of. nr. 965 din 29 noiembrie 2019 s-a publicat O.U.G. nr. 71/2019 cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019.
Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Legii bugetului de stat pe
anul 2019 nr. 50/2019.
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Art. 6 alin. (17) din Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019
(modificat prin O.U.G. nr. 71/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 6 alin. (17) prevedea următoarele aspecte:
„(17) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale până la data publicării prezentei legi, destinate finanţării sistemului de protecţie a copilului şi centrelor publice pentru
persoane adulte cu handicap, finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare, se regularizează în cursul
anului 2019 cu bugetul de stat.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (17) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(17) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale până la data publicării prezentei legi, destinate finanţării
sistemului de protecţie a copilului şi centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap,
finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare, se regularizează în cursul anului 2019, dar nu mai târziu de data de 10
decembrie, cu bugetul de stat.”
Art. 19 alin. (5) lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019
(modificat prin O.U.G. nr. 71/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 19 alin. (5) lit. c) prevedea următoarele aspecte:
„c) redistribuiri de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai
bugetului de stat beneficiari şi cei cu rol de autoritate de management/certificare/operator de program pentru asigurarea finanţării corespunzătoare a
proiectelor/programelor implementate din fonduri externe nerambursabile,
precum şi pentru asigurarea finanţării unor proiecte noi introduse în buget potrivit
art. 16 alin. (1) – (4).”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 19 alin. (5) lit. c) se modifică şi va avea următorul conţinut:
„c) redistribuiri de credite de angajament şi credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat beneficiari şi cei cu rol de autoritate de
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management/certificare/operator de program pentru asigurarea finanţării corespunzătoare
a proiectelor/programelor implementate din fonduri externe nerambursabile, precum şi
pentru asigurarea finanţării unor proiecte noi introduse în buget potrivit art. 16 alin. (1) –
(4).”
Art. 26 din Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019 (modificat prin
O.U.G. nr. 71/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 26 prevedea următoarele aspecte:
„(1) În bugetul Ministerului Afacerilor Externe, la titlul 71 «Active nefinanciare», sunt prevăzute, pentru anul 2019, credite bugetare în sumă de 37.430 mii lei
şi credite de angajament în sumă de 37.430 mii lei, pentru achiziţionarea de
autoturisme pentru misiunile diplomatice ale României din străinătate.
(2) În bugetul Ministerului Afacerilor Externe, la titlul 71 «Active nefinanciare», sunt prevăzute, pentru anul 2019, credite bugetare în sumă de 4.007 mii lei
şi credite de angajament în sumă de 120.107 mii lei, pentru reabilitarea imobilelor
proprietate a statului român din străinătate, aflate în administrarea Ministerului
Afacerilor Externe.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 26 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Art. 26 – (1) În bugetul Ministerului Afacerilor Externe, la titlul 71 «Active
nefinanciare», sunt prevăzute, pentru anul 2019, credite bugetare în sumă de 35.317 mii lei
şi credite de angajament în sumă de 35.317 mii lei, pentru achiziţionarea de autoturisme
pentru misiunile diplomatice ale României din străinătate.
(2) În bugetul Ministerului Afacerilor Externe, la titlul 71 «Active nefinanciare», sunt
prevăzute, pentru anul 2019, credite bugetare în sumă de 2.897 mii lei şi credite de
angajament în sumă de 118.997 mii lei, pentru reabilitarea imobilelor proprietate a statului
român din străinătate, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe.”
Art. 51 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019
(modificat prin O.U.G. nr. 71/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 51 alin. (3) prevedea următoarele aspecte:
„(3) În bugetul Ministerului Afacerilor Interne este cuprinsă şi suma de 459.750
mii lei destinată finanţării în anul 2019 a acţiunilor aferente organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European şi pentru alegerea Preşedintelui
României.”
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 51 alin. (3) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(3) În bugetul Ministerului Afacerilor Interne este cuprinsă şi suma de 395.750 mii
lei destinată finanţării în anul 2019 a acţiunilor aferente organizării şi desfăşurării
alegerilor pentru Parlamentul European şi pentru alegerea Preşedintelui României.”
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O.G. NR. 18/2009 PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FINANŢAREA
REZIDENŢIATULUI – MODIFICĂRI (O.U.G. NR. 74/2019)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
O.G. nr. 18/2009 privind
organizarea şi
finanţarea
rezidenţiatului
(M. Of. nr. 601 din 31
august 2009)

Actul modificator
O.U.G. nr. 74/2019
pentru modificarea şi
completarea O.G.
nr. 18/2009 privind
organizarea şi
finanţarea
rezidenţiatului,
precum şi pentru
completarea Legii
nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul
sănătăţii
(M. Of. nr. 997 din
data de 11 decembrie
2019)

Sumar
– modifică: art. 9 alin. (1),
art. 13 alin. (1), art. 13^1 alin.
(4);
– introduce: art. 9 alin. (3^1)
– (3^4), art. 9^1, art. 12
alin. (3), art. 12^1, art. 13
alin. (1^1).

În M. Of. nr. 997 din data de 11 decembrie 2019 s-a publicat O.U.G. nr. 74/2019
pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii.
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse O.G.
nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului.
Art. 9 alin. (1) din O.G. nr. 18/2009 (modificat prin O.U.G. nr. 74/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 9 alin. (1) prevedea următoarele aspecte:
„(1) Pregătirea în rezidenţiat se desfăşoară în mod descentralizat, regional, la
nivelul centrelor universitare cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi
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farmacie acreditate, prin departamentele de învăţământ postuniversitar medical,
medico-dentar şi farmaceutic, inclusiv în cabinete medicale individuale de medicină de familie, precum şi în unităţi sanitare ale ministerelor cu reţea sanitară
proprie sau în unităţi sanitare aflate în administrarea unităţilor publice locale.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Pregătirea în rezidenţiat se desfăşoară în mod descentralizat, regional, la nivelul
centrelor universitare cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate,
prin departamentele de învăţământ postuniversitar medical, medico-dentar şi farmaceutic,
inclusiv în cabinete medicale individuale de medicină de familie, precum şi în unităţi
medico-militare şi în unităţi sanitare ale ministerelor cu reţea sanitară proprie sau în
unităţi sanitare aflate în administrarea unităţilor publice locale.”
Art. 13 alin. (1) din O.G. nr. 18/2009 (modificat prin O.U.G. nr. 74/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 13 alin. (1) prevedea următoarele aspecte:
„(1) Cheltuielile de personal aferente medicilor rezidenţi, medicilor dentişti
rezidenţi şi farmaciştilor rezidenţi, medicilor rezidenţi încadraţi în direcţiile de
sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în alte unităţi cu personalitate juridică din subordinea Ministerului Sănătăţii, din unităţi sanitare de stat şi
din cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii
de Muncă se suportă în totalitate de la bugetul de stat, în limita duratei maxime
prevăzute pentru specialitatea pentru care optează.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 13 alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Cheltuielile de personal aferente medicilor rezidenţi, medicilor dentişti rezidenţi şi
farmaciştilor rezidenţi, medicilor rezidenţi încadraţi în direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în alte unităţi cu personalitate juridică din subordinea
Ministerului Sănătăţii, din unităţi sanitare de stat şi private şi din cadrul Institutului
Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă se suportă de la
bugetul de stat, în limita duratei maxime prevăzute pentru specialitatea pentru care
optează.”
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Art. 13^1 alin. (4) din O.G. nr. 18/2009 (modificat prin O.U.G. nr. 74/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 13^1 alin. (4) prevedea următoarele aspecte:
„(4) Plata lunară a bursei de rezidenţiat se realizează din bugetul de stat, prin
bugetul aprobat Ministerului Sănătăţii pentru unităţile sanitare de stat din subordinea sa şi pentru unităţile sanitare de stat din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, în baza normelor metodologice de aplicare aprobate prin ordin
al ministrului sănătăţii, respectiv prin bugetele aprobate ministerelor şi instituţiilor
cu reţea sanitară proprie, în baza normelor metodologice de aplicare aprobate de
ordonatorii principali de credite ai acestora, precum şi prin bugetul aprobat
Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale pentru rezidenţii din cadrul Institutului
Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 13^1 alin. (4) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(4) Plata lunară a bursei de rezidenţiat se realizează din bugetul de stat, prin bugetul
aprobat Ministerului Sănătăţii pentru unităţile sanitare de stat din subordinea sa, pentru
unităţile sanitare private şi pentru unităţile sanitare de stat din subordinea autorităţilor
administraţiei publice locale, în baza normelor metodologice de aplicare aprobate prin ordin
al ministrului sănătăţii, respectiv prin bugetele aprobate ministerelor şi instituţiilor cu
reţea sanitară proprie, în baza normelor metodologice de aplicare aprobate de ordonatorii
principali de credite ai acestora, precum şi prin bugetul aprobat Ministerului Muncii şi
Protecţiei Sociale pentru rezidenţii din cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală
şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 9, după alin. (3) se introduc patru noi
alineate, alin. (3^1) – (3^4), cu următorul cuprins:
„(3^1) Coordonatorii de program de rezidenţiat îndrumă pregătirea în rezidenţiat la
nivel unitar, în mod distinct, pe fiecare specialitate atât în cadrul unităţilor, cât şi al
instituţiilor prevăzute la alin. (1) şi la art. 9^1 alin. (1).
(3^2) În activitatea de pregătire în rezidenţiat, coordonatorii de program nominalizează responsabilii de formare pe baza curriculei aprobate.
(3^3) Responsabilul de formare trebuie să fie şef de secţie, şef de laborator sau
farmacist-şef.
(3^4) Responsabilul de formare îndrumă medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi şi
farmaciştii rezidenţi, medicii rezidenţi încadraţi în direcţiile de sănătate publică judeţene şi
a municipiului Bucureşti pe întreaga durată a perioadei de stagiu, realizată în secţiile din
cadrul unităţilor, cât şi al instituţiilor prevăzute la alin. (1) şi la art. 9^1 alin. (1).”
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Art. 9^1 din O.G. nr. 18/2009 (introdus prin O.U.G. nr. 74/2019)

Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 9 se introduce un nou articol, art. 9^1, cu
următorul cuprins:
„Art. 9^1 – (1) Pregătirea în rezidenţiat se poate desfăşura şi în cadrul unităţilor
sanitare private şi în instituţiile de învăţământ superior particulare acreditate, care au în
structură programe de studii universitare de licenţă în domeniul medicină, medicină
dentară, farmacie, în condiţiile îndeplinirii de către acestea a criteriilor şi condiţiilor de
pregătire în rezidenţiat aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.
(2) Unităţile şi instituţiile prevăzute la alin. (1) propun Ministerului Sănătăţii
coordonatorii de program de rezidenţiat, directorii de program, precum şi responsabilii de
formare.”
Art. 12 alin. (3) din O.G. nr. 18/2009 (introdus prin O.U.G. nr. 74/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 12, după alin. (2) se introduce un nou
alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
„(3) Criteriile şi procedurile de acreditare şi reacreditare a acestor unităţi sanitare se
aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.”

Art. 12^1 din O.G. nr. 18/2009 (introdus prin O.U.G. nr. 74/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 12 se introduce un nou articol, art. 12^1, cu
următorul cuprins:
„Art. 12^1 – (1) Rezidenţii pot efectua pregătirea de specialitate şi în cadrul unităţilor
şi instituţiilor prevăzute la art. 9^1 alin. (1).
(2) Unităţile şi instituţiile de pregătire se nominalizează la cererea acestora de către
Ministerul Sănătăţii, după verificarea îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor prevăzute la
art. 9^1 alin. (1).”
Art. 13 alin. (1^1) din O.G. nr. 18/2009 (introdus prin O.U.G. nr. 74/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 13, după alin. (1) se introduce un nou
alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
„(1^1) Instituţiile de învăţământ superior particulare acreditate suportă din venituri
proprii cheltuielile aferente coordonatorilor de program de rezidenţiat, directorilor de
program, precum şi responsabililor de formare.”
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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A INSPECŢIEI JUDICIARE – MODIFICĂRI
(ORDINUL NR. 172/2019)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
Regulamentul de
organizare şi
funcţionare a
Inspecţiei Judiciare
(M. Of. nr. 1.049 din
11 decembrie 2018)

Actul modificator
Sumar
Ordinul nr. 172/2019 pentru
– modifică: art. 4 alin. (4)
modificarea Regulamentului lit. b), art. 40 alin. (1), art.
de organizare şi funcţionare 64 alin. (3) lit. a).
a Inspecţiei Judiciare,
aprobat prin Ordinul
inspectorului-şef al
Inspecţiei Judiciare
nr. 134/2018
(M. Of. nr. 997 din 11
decembrie 2019)

În M. Of. nr. 997 din data de 11 decembrie 2019 s-a publicat Ordinul
nr. 172/2019 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Inspecţiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-şef al Inspecţiei
Judiciare nr. 134/2018.
Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare.
Art. 4 alin. (4) lit. b) din Regulament (modificat prin Ordinul nr. 172/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 4 alin. (4) lit. b) prevedea următoarele aspecte:
„b) Serviciul secretariat şi relaţii publice, având indicativul “S”, care
îndeplineşte atribuţii privind lucrările de registratură şi secretariat, repartizarea
aleatorie a lucrărilor de inspecţie, comunicarea şi informarea publică, relaţia cu
mass-media şi relaţiile internaţionale; în cadrul serviciului funcţionează Biroul
registratură şi secretariat, precum şi Compartimentul de informare publică şi relaţii
internaţionale;”
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (4) lit. a) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„b) Serviciul secretariat şi relaţii publice, având indicativul «P», care îndeplineşte
atribuţii privind lucrările de registratură şi secretariat, repartizarea aleatorie a lucrărilor de
inspecţie, comunicarea şi informarea publică, relaţia cu mass-media şi relaţiile internaţionale; în cadrul serviciului funcţionează Biroul registratură şi secretariat, precum şi
Compartimentul de informare publică şi relaţii internaţionale;”
Art. 40 alin. (1) din Regulament (modificat prin Ordinul nr. 172/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 40 alin. (1) prevedea următoarele aspecte:
„(1) Candidatul declarat admis se numeşte în funcţia pentru care a candidat,
prin ordin al inspectorului-şef, pentru un mandat care încetează la încetarea
mandatului inspectorului-şef.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 40 alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Candidatul declarat admis se numeşte în funcţia pentru care a candidat, prin
ordin al inspectorului-şef.”
Art. 64 alin. (3) lit. a) din Regulament (modificat prin Ordinul nr. 172/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 64 alin. (3) lit. a) prevedea următoarele aspecte:
„a) numărul de ordine, care reprezintă numărul de înregistrare a poziţiilor
deschise în registru; numărul de ordine se atribuie în ordinea datei înregistrării şi a
numărului prevăzut la alin. (2) lit. a); numerotarea poziţiilor se face continuu, în
ordine crescătoare, începând cu numărul 1;”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 64 alin. (3) lit. a) se modifică şi va avea următorul conţinut:
„a) numărul de ordine, care reprezintă numărul de înregistrare a poziţiilor deschise în
registru; acesta se atribuie în ordinea datei primirii corespondenţei; numerotarea poziţiilor
se face continuu, în ordine crescătoare, începând cu numărul 1;”
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REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ
AL PARCHETELOR – APROBARE
(HOTĂRÂREA CSM NR. 947/2019)

De Redacţia Pro Lege
Actul normativ
Hotărârea Consiliului Superior al
Magistraturii (CSM) nr. 947 pentru
aprobarea Regulamentului de ordine
interioară al parchetelor
(M. Of. nr. 1004 din data de 13
decembrie 2019)

Sumar
Se aprobă Regulamentul de ordine
interioară al parchetelor, prevăzut în
anexă.

În M. Of. nr. 1004 din data de 13 decembrie 2019 a fost publicată Hotărârea
CSM nr. 947 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al
parchetelor.
Astfel, prin respectiva hotărâre se aprobă Regulamentul de ordine interioară
al parchetelor.
Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziţii ale Regulamentului de ordine interioară al parchetelor.
Structura
– Titlul I („Dispoziţii generale”);
– Titlul II („Ierarhia funcţiilor din cadrul Ministerului Public”);
– Titlul III („Organizarea şi funcţionarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie”);
– Cap. I („Structura şi conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie”);
– Cap. II („Secţia de urmărire penală şi criminalistică”);
– Secţ. 1 („Structura şi conducerea Secţiei de urmărire penală şi criminalistică”);
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– Secţ. a 2-a („Serviciul de urmărire penală”);
– Secţ. a 3-a („Serviciul pentru coordonarea activităţii Ministerului Public în
domeniul drepturilor de proprietate intelectuală”);
– Secţ. a 3-a („Serviciul tehnic”);
– Cap. III („Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie”);
– Cap. IV („Secţia judiciară”);
– Secţ. 1 („Structura şi conducerea Secţiei judiciare”);
– Secţ. a 2-a („Serviciul judiciar penal”);
– Secţ. a 3-a („Serviciul judiciar civil”);
– Cap. V („Secţia de resurse umane şi documentare”);
– Secţ. 1 („Structura şi conducerea Secţiei de resurse umane şi documentare”);
– Secţ. a 2-a („Serviciul de documentare şi statistică judiciară”);
– Secţ. a 3-a („Serviciul de organizare şi resurse umane”);
– Secţ. a 4-a („Serviciul de registratură generală, grefă, arhivă şi relaţii cu
publicul”);
– Cap. VI („Secţia parchetelor militare”);
– Secţ. 1 („Structura şi conducerea Secţiei parchetelor militare”);
– Secţ. a 2-a („Serviciul de urmărire penală şi judiciar”);
– Secţ. a 3-a („Serviciul de cooperare judiciară şi criminalistică”);
– Secţ. a 5-a („Compartimentul de documente clasificate”);
– Cap. VII („Serviciul de îndrumare şi control”);
– Cap. VIII („Serviciul de cooperare judiciară internaţională, relaţii internaţionale şi programe”);
– Cap. IX („Serviciul de documente clasificate”);
– Cap. X („Serviciul de tehnologia informaţiei”);
– Secţ. 1 („Structura şi conducerea Serviciului de tehnologia informaţiei”);
– Secţ. a 2-a („Compartimentul de aplicaţii software”);
– Secţ. a 3-a („Compartimentul de resurse hardware şi comunicaţii”);
– Cap. XI („Biroul de informare şi relaţii publice”);
– Cap. XII („Biroul juridic”);
– Cap. XIII („Departamentul economico-financiar şi administrativ”);
– Secţ. 1 („Structura şi conducerea Departamentului economico-financiar şi
administrativ”);
– Secţ. a 2-a („Serviciul financiar, salarizare, contabilitate şi angajamente
bugetare”);
– Secţ. a 3-a („Serviciul buget şi control financiar preventiv propriu”);
– Secţ. a 4-a („Serviciul de investiţii şi achiziţii publice”);
– Secţ. a 5-a („Serviciul administrativ, întreţinere-deservire şi transport”);
– Secţ. a 6-a („Compartimentul intern de prevenire şi protecţie”);
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– Cap. XIV („Direcţia de audit public intern”);
– Cap. XV („Unitatea de management al proiectelor”);
– Titlul IV („Organizarea şi funcţionarea parchetelor de pe lângă curţile de
apel, tribunale, tribunale specializate pentru minori şi familie şi judecătorii”);
– Cap. I („Parchetele de pe lângă curţile de apel”);
– Secţ. 1 („Structura şi conducerea parchetelor de pe lângă curţile de apel”);
– Secţ. a 2-a („Secţia de urmărire penală”);
– Secţ. a 3-a („Secţia judiciară”);
– Secţ. a 4-a („Secţia de proceduri speciale”);
– Secţ. a 5-a („Departamentul economico-financiar şi administrativ”);
– Cap. II („Parchetele de pe lângă tribunale”);
– Secţ. 1 („Structura şi conducerea parchetelor de pe lângă tribunale”);
– Secţ. a 2-a („Secţia de urmărire penală”);
– Secţ. a 3-a („Secţia judiciară”);
– Secţ. a 4-a („Secţia de supraveghere a urmăririi penale”);
– Secţ. a 5-a („Departamentul economico-financiar şi administrativ”);
– Secţ. a 5-a („Parchetele de pe lângă tribunalele specializate pentru minori şi
familie”);
– Cap. III („Parchetele de pe lângă judecătorii”);
– Secţ. 1 („Conducerea parchetelor de pe lângă judecătorii şi atribuţiile
acesteia”);
– Secţ. a 2-a („Atribuţiile parchetelor de pe lângă judecătorii”);
– Titlul V („Organizarea şi funcţionarea parchetelor militare”);
– Cap. I („Dispoziţii generale”);
– Cap. II („Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel Bucureşti”);
– Secţ. 1 („Structura şi conducerea Parchetului Militar de pe lângă Curtea
Militarăm de Apel Bucureşti”);
– Secţ. a 2-a („Secţia de urmărire penală”);
– Secţ. a 3-a („Secţia judiciară”);
– Secţ. a 4-a („Compartimentul de documente clasificate”);
– Cap. III („Parchetele militare de pe lângă tribunalele militare”);
– Secţ. 1 („Structura şi conducerea parchetelor militare de pe lângă tribunalele
militare”);
– Secţ. a 2-a („Secţia de urmărire penală”);
– Secţ. a 3-a („Secţia judiciară”);
– Secţ. a 4-a („Birourile teritoriale”);
– Secţ. a 5-a („Compartimentul de documente clasificate”);
– Titlul VI („Colegiile de conducere şi adunările generale ale procurorilor”);
– Cap. I („Colegiile de conducere”);
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– Cap. II („Adunările generale ale procurorilor”);
– Titlul VII („Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile compartimentelor auxiliare de specialitate ale parchetelor”);
– Cap. I („Atribuţiile funcţiilor administrative”);
– Cap. II („Registratura, grefa, arhiva şi documentarea juridică”);
– Secţ. 1 („Dispoziţii generale”);
– Secţ. a 2-a („Registratura”);
– Secţ. a 3-a („Dispoziţii speciale privind primirea, înregistrarea şi circulaţia
lucrărilor la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie”);
– Secţ. a 4-a („Grefa”);
– Secţ. a 5-a („Arhiva. Evidenţa, selectarea, mişcarea şi casarea în condiţiile
legii a documentelor păstrare în arhivă”);
– Secţ. a 6-a („Evidenţa activităţii parchetului”);
– Secţ. a 7-a („Calcularea cheltuielilor judiciare avansate de stat şi evidenţa
punerii în executare a ordonanţelor prin care s-a dispus plata de cheltuieli judiciare
şi amenzi judiciare”);
– Secţ. a 8-a („Gestionarea corpurilor delicte şi a valorilor”);
– Secţ. a 9-a („Dactilografierea sau tehnoredactarea lucrărilor întocmite în
cadrul sectoarelor de activitate”);
– Secţ. a 10-a („Organizarea activităţii de documentare juridică”);
– Titlul VIII („Compartimentul de protecţie a muncii şi comitetul de securitate
şi sănătate în muncă”);
– Titlul IX („Reguli de desfăşurare a activităţii”);
– Titlul X („Dispoziţii finale”).
Prezentare generală
Conform art. 1, Ministerul Public este parte componentă a autorităţii judecătoreşti, atribuţiile sale fiind prevăzute în Constituţia României, Legea nr. 304/2004
privind organizarea judiciară, precum şi în alte acte normative. Astfel, în activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societăţii şi
apără ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor. Atribuţiile
Ministerului Public se exercită prin procurori constituiţi în parchete, în condiţiile
legii.
De asemenea, în ceea ce priveşte structura Ministerului, acesta este compus
din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, parchetele de pe lângă
curţile de apel, parchetele de pe lângă tribunale, parchetele de pe lângă tribunalele
specializate pentru minori şi familie, parchetele de pe lângă judecătorii şi
parchetele militare.
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Pe de altă parte, parchetele militare sunt organizate astfel: Secţia parchetelor
militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel Bucureşti şi parchetele
militare de pe lângă tribunalele militare.
În ceea ce priveşte categoriile de personal care funcţionează în cadrul parchetelor, amintim următoarele: procurori; personal de specialitate juridică asimilat
judecătorilor şi procurorilor, personal auxiliar de specialitate, personal conex,
funcţionari publici, personal contractual, personal militar în cadrul parchetelor
militare şi ofiţeri şi agenţi de poliţie judiciară.
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H.G. NR. 914/2019: CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI
PENTRU COMERCIANŢI

De Redacţia Pro Lege
În temeiul art. 66 lit. c) din O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor,
a fost publicată, în M. Of. nr. 1009 din 16 decembrie 2019, H.G. nr. 914/2019 privind
stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a
Regulamentului (UE) 2018/302 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28
februarie 2018 privind prevenirea geoblocării nejustificate şi a altor forme de
discriminare bazate pe cetăţenia sau naţionalitatea, domiciliul sau sediul clienţilor
pe piaţa internă şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.006/2004 şi (UE)
2017/2.394, precum şi a Directivei 2009/22/CE.
Prin această hotărâre se desemnează Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Consumatorilor drept organism responsabil să ofere consumatorilor asistenţă
practică în caz de litigii cu comercianţii care decurg din punerea în aplicare a
Regulamentului.
Art. 5 prevede mai multe contravenţii şi sancţiuni pentru comercianţi:
„Art. 5
(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei
următoarele fapte:
a) nerespectarea de către comerciant a cerinţei de a nu bloca şi a nu limita accesul
clientului la interfaţa online a comerciantului, în condiţiile art. 3 alin. (1) din
Regulament [art. 3 alin. (1) Comerciantul nu blochează şi nu limitează, prin
utilizarea de măsuri tehnologice sau în alte moduri, accesul clientului la interfaţa
online a comerciantului din motive legate de cetăţenia sau naţionalitatea clientului
sau de domiciliul ori sediul acestuia.];
b) nerespectarea de către comerciant a cerinţei de a nu redirecţiona clientul către o
versiune diferită a interfeţei online, în condiţiile art. 3 alin. (2) prima teză din
Regulament [art. 3 alin. (2) Comerciantul nu redirecţionează clientul, din motive
legate de cetăţenia sau naţionalitatea, de domiciliul sau sediul acestuia, către o
versiune a interfeţei sale online care este diferită de cea a interfeţei online la care
clientul a încercat iniţial să aibă acces şi care, prin structura sa, prin limba utilizată

Actualitatea legislativă

67

sau ca urmare a altor caracteristici, este destinată în mod expres clienţilor de o
anumită cetăţenie sau naţionalitate sau cu un anumit domiciliu sau sediu, cu
excepţia cazului în care clientul şi-a dat consimţământul explicit pentru o astfel de
redirecţionare. (…)];
c) nerespectarea de către comerciant a cerinţei de a solicita clientului consimţământul
explicit în cazul redirecţionării către o versiune diferită a interfeţei online, în condiţiile art.
3 alin. (2) prima teză din Regulament [art. 3 alin. (2) Comerciantul nu redirecţionează
clientul, din motive legate de cetăţenia sau naţionalitatea, de domiciliul sau sediul
acestuia, către o versiune a interfeţei sale online care este diferită de cea a interfeţei
online la care clientul a încercat iniţial să aibă acces şi care, prin structura sa, prin
limba utilizată sau ca urmare a altor caracteristici, este destinată în mod expres
clienţilor de o anumită cetăţenie sau naţionalitate sau cu un anumit domiciliu sau
sediu, cu excepţia cazului în care clientul şi-a dat consimţământul explicit pentru o
astfel de redirecţionare. (…)];
d) nerespectarea de către comerciant a cerinţei de a asigura clientului accesul cu
uşurinţă la versiunea interfeţei online la care acesta a încercat iniţial să aibă acces, atunci
când redirecţionarea s-a realizat cu consimţământul explicit al clientului, în condiţiile art.
3 alin. (2) teza a doua din Regulament [art. 3 alin. (2) (…) În cazul unei redirecţionări
care are loc cu consimţământul explicit al clientului, acesta continuă să aibă acces
cu uşurinţă la versiunea interfeţei online la care a încercat iniţial să aibă acces.];
e) nerespectarea de către comerciant a cerinţei de a oferi o explicaţie clară şi specifică
clientului cu privire la motivele pentru care este necesară blocarea ori limitarea accesului
sau redirecţionarea la o interfaţă online, în condiţiile art. 3 alin. (3) teza a doua din
Regulament [art. 3 alin. (3) (…) În astfel de cazuri, comerciantul oferă o explicaţie
clară şi specifică clientului în ceea ce priveşte motivele pentru care este necesară
blocarea ori limitarea accesului sau redirecţionarea pentru a asigura respectarea
acestor dispoziţii. (…)];
f) nerespectarea de către comerciant a cerinţei de a oferi explicaţia prevăzută la lit. e) în
limba interfeţei online la care clientul a încercat iniţial să aibă acces, în condiţiile art. 3 alin.
(3) teza a treia din Regulament [art. 3 alin. (3) (…) Această explicaţie este prezentată
în limba interfeţei online la care clientul a încercat iniţial să aibă acces.];
g) nerespectarea de către comerciant a cerinţei de a nu aplica bunurilor sau serviciilor
sale condiţii generale de acces diferite, în condiţiile art. 4 alin. (1) din Regulament [art. 4
alin. (1) Comerciantul nu aplică bunurilor sau serviciilor sale condiţii generale de
acces care diferă, din motive legate de cetăţenia sau naţionalitatea clientului sau de
domiciliul ori sediul său, în cazul în care clientul doreşte: a) să cumpere bunuri de
la un comerciant şi fie bunurile sunt livrate la o adresă dintr-un stat membru unde
comerciantul oferă livrarea în condiţiile generale de acces, fie acestea sunt ridicate
dintr-un loc convenit de comerciant şi de client într-un stat membru în care comerciantul oferă această posibilitate în condiţiile generale de acces; b) să primească
servicii prestate pe cale electronică din partea unui comerciant, altele decât serviciile a căror caracteristică principală constă în furnizarea accesului la opere sau alte
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obiecte protejate prin dreptul de autor sau în utilizarea acestora, inclusiv în
vânzarea de opere protejate prin dreptul de autor sau de alte obiecte protejate sub
o formă nematerială; c) să îi fie prestate servicii de către un comerciant, altele decât
serviciile prestate pe cale electronică, într-un loc fizic pe teritoriul unui stat
membru unde comerciantul îşi desfăşoară activitatea.];
h) nerespectarea de către comerciant a cerinţei de a nu aplica, în cadrul tranzacţiilor de
plată care se încadrează în seria de mijloace de plată acceptate de acesta, condiţii diferite
pentru o operaţiune de plată, în condiţiile art. 5 alin. (1) din Regulament [art. 5 alin. (1)
Comerciantul nu aplică, în cadrul tranzacţiilor de plată care se încadrează în seria
de mijloace de plată acceptate de acesta, din motive legate de cetăţenia sau naţionalitatea, sau de domiciliul ori sediul clientului, de locul în care este situat contul
de plăţi, de sediul prestatorului de servicii de plată sau de locul emiterii unui
instrument de plată în Uniune, condiţii diferite pentru o operaţiune de plată în
cazul în care: a) operaţiunea de plată este efectuată prin intermediul unei tranzacţii
electronice prin transfer de credit, debitare directă sau printr-un instrument de
plată pe bază de card în cadrul aceleiaşi mărci şi categorii de plată; b) cerinţele de
autentificare sunt îndeplinite, în temeiul Directivei (UE) 2015/2366; şi c) operaţiunile de plată sunt efectuate într-o monedă acceptată de către comerciant.].
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de
către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în situaţia în care clientul este consumator, şi reprezentanţii împuterniciţi ai
Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în cazul în care clientul
este o întreprindere.”
Potrivit art. 7 din H.G. nr. 914/2019, în situaţia în care, în urma controalelor
dispuse de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor cu privire la
aplicarea prevederilor din Regulament, sunt identificate elemente care să indice posibila
incidenţă a prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996, Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Consumatorilor va sesiza Consiliul Concurenţei cu privire la posibile încălcări ale
regulilor de concurenţă.
Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în
Monitorul Oficial.
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STABILIREA SALARIULUI DE BAZĂ MINIM BRUT PE ŢARĂ
GARANTAT ÎN PLATĂ (H.G. NR. 935/2019)

De Redacţia Pro Lege
În M. Of. nr. 1010 din 16 decembrie 2019 a fost publicată H.G.
nr. 935/2019 prin care s-a stabilit salariul de bază minim brut pe ţară garantat în
plată. În continuare, ne vom axa pe analiza dispoziţiilor relevante din cadrul
acestui act normativ.
Astfel, potrivit art. 1, începând cu 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut
pe ţară garantat în plată se stabileşte la valoarea de 2.230 lei lunar, pentru un
program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 13,327
lei/oră. Este important de precizat că la această valoare nu sunt adăugate sporuri
şi alte adaosuri.
Totodată, pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul
de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul
studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a
include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la suma de 2.350 lei lunar, pentru un
program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044
lei/oră.
În aceeaşi ordine de idei, art. 2 precizează faptul că toate drepturile şi obligaţiile stabilite potrivit legii se determină prin raportare la nivelul de 2.230 lei al
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
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MODIFICĂRI LEGEA SOCIETĂŢILOR NR. 31/1990:
ACORDUL VECINILOR NU MAI ESTE NECESAR
PENTRU SEDIILE SOCIALE
UNDE NU SE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATE

De Redacţia Pro Lege

Potrivit site-ului oficial (cdep.ro), Camera Deputaţilor a adoptat, în şedinţa din
18 decembrie 2019, Proiectul de Lege nr. 440/2017 care modifică Legea societăţilor
nr. 31/1990.
Cea mai importantă modificare adusă Legii, potrivit formei iniţiale a proiectului, este introducerea unui nou alineat la art. 17, alin. (6), care va avea următorul
conţinut:
(6) Avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă,
prevăzut de Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor
de proprietari, nu este necesar atunci când administratorul sau, după caz, administratorii,
declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfăşoară activitate.
Alte modificări aduse Legii se referă la:
– Art. 14, care se abrogă:
(1) O persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o
singură societate cu răspundere limitată.
(2) O societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu
răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană.
(3) În caz de încălcare a prevederilor alin. (1) şi (2), statul, prin Ministerul Finanţelor
Publice, precum şi orice persoană interesată poate cere dizolvarea pe cale judecătorească a
unei societăţi astfel constituită.
(4) Pe baza hotărârii de dizolvare, lichidarea se va face în condiţiile prevăzute de
prezenta lege pentru societăţile cu răspundere limitată.
– Alin. (3) al art. 17 se modifică şi va avea următoarul conţinut:
(3) La înmatricularea societăţii şi la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul
oficiului registrului comerţului documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenţiei
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Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu
destinaţie de sediu social.
– Alin. (4) al art. 17 se abrogă:
(4) La acelaşi sediu vor putea funcţiona mai multe societăţi numai dacă imobilul, prin
structura lui şi suprafaţa sa utilă, permite funcţionarea mai multor societăţi în încăperi
diferite sau în spaţii distinct partajate. Numărul societăţilor comerciale ce funcţionează
într-un imobil nu poate depăşi numărul de încăperi sau spaţii distincte obţinute prin
partajare.
În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a acestui act normativ,
Guvernul va revizui normele metodologice de aplicare a prezentelor modificări.
Forma pentru promulgare a proiectului nu a fost încă publicată pe site-ul
oficial al Camerei Deputaţilor, fiind însă respinse cele două amendamente
propuse.

Revista
Universul Juridic  nr. 12, decembrie 2019, pp. 72-73
72

Actualitatea legislativă

LEGEA NR. 254/2013 PRIVIND EXECUTAREA PEDEPSELOR
ŞI A MĂSURILOR PRIVATIVE DE LIBERTATE DISPUSE
DE ORGANELE JUDICIARE ÎN CURSUL PROCESULUI PENAL
– MODIFICĂRI (LEGEA NR. 240/2019)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
Legea nr. 254/2013
privind executarea
pedepselor şi a
măsurilor privative de
libertate dispuse de
organele judiciare în
cursul procesului
penal
(M. Of. nr. 514 din 14
august 2013)

Actul modificator
Legea nr. 240/2019
privind abrogarea
Legii
nr. 169/2017 pentru
modificarea şi
completarea Legii
nr. 254/2013 privind
executarea pedepselor
şi a măsurilor
privative de libertate
dispuse de organele
judiciare în cursul
procesului penal,
precum şi pentru
modificarea Legii
nr. 254/2013 privind
executarea pedepselor
şi a măsurilor
privative de libertate
dispuse de organele
judiciare în cursul
procesului penal
(M. Of. nr. 1028 din 20
decembrie 2019)

Sumar
– modifică: art. 96 alin. (1) lit.
a) – c).

În M. Of. nr. 1028 din 20 decembrie 2019 s-a publicat Legea nr. 240/2019
privind abrogarea Legii nr. 169/2017 pentru modificarea şi completarea Legii
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nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, precum şi pentru
modificarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor
privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
Vă prezentăm, în continuare, modificări aduse Legii nr. 254/2013 privind
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal.
Art. 96 alin. (1) lit. a) – c) din Legea nr. 254/2013 (modificate de Legea
nr. 240/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 96 alin. (1) lit. a) – c) prevedeau următoarele
aspecte:
„a) în cazul în care se prestează o muncă remunerată, se consideră 4 zile
executate pentru 3 zile de muncă;
b) în cazul în care se prestează o muncă neremunerată, se consideră 3 zile
executate pentru două zile de muncă;
c) în cazul în care munca este prestată pe timpul nopţii, se consideră două zile
executate pentru o noapte de muncă;”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 96 alin. (1) lit. a) – c) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
„a) în cazul în care se prestează o muncă remunerată, se consideră 5 zile executate
pentru 4 zile de muncă;
b) în cazul în care se prestează o muncă neremunerată, se consideră 4 zile executate
pentru 3 zile de muncă;
c) în cazul în care munca este prestată pe timpul nopţii, se consideră 3 zile executate
pentru două nopţi de muncă;”
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O.U.G. NR. 195/2002 PRIVIND CIRCULAŢIA PE DRUMURILE
PUBLICE – MODIFICĂRI (O.G. NR. 14/2017 APROBATĂ
DE LEGEA NR. 241/2019)

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

Actul modificator
Legea nr. 241/2019
privind aprobarea
O.G. nr. 14/2017
pentru modificarea
şi completarea
O.U.G. nr. 195/2002
privind circulaţia pe
drumurile publice
(M. Of. nr. 1032 din
data de 23 decembrie
2019)

Sumar
– modifică: art. 10 alin. (1), art.
11 alin. (4^7), art. 24 alin. (7)
lit. a, art. 108 alin. (1) pct. 7, art.
112 alin. (2) şi (3);
– introduce: art. 11 alin. (4^9),
art. 11 alin. (17), art. VI alin. (3)
– (5).

În M. Of. nr. 1032 din data de 23 decembrie 2019 s-a publicat Legea
nr. 241/2019 privind aprobarea O.G. nr. 14/2017 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse O.U.G.
nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
Art. 10 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 (modificat de O.G nr. 14/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, alin. (1) din art. 10 menţionat mai sus prevedea următoarele aspecte:
„(1) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor neasigurate obligatoriu de răspundere
civilă auto pentru pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, a celor
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pentru care a intervenit suspendarea înmatriculării, precum şi a vehiculelor
înregistrate al căror termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat
ori este anulată.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din
punct de vedere tehnic, a celor neasigurate obligatoriu de răspundere civilă auto pentru
prejudicii produse terţilor prin accidente de circulaţie, a celor pentru care a intervenit
suspendarea înmatriculării, precum şi a vehiculelor înregistrate al căror termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat ori este anulată.”
Art. 11 alin. (4^7) din O.U.G. nr. 195/2002 (modificat de O.G nr. 14/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 11 alin. (4^7) prevedea următoarele aspecte de
interes:
„(4^7 ) Înregistrarea suspendării înmatriculării potrivit alin. (4^6 ) în cazul
prevăzut la alin. (4^5 ) se realizează pe baza datelor referitoare la inspecţia tehnică
periodică a vehiculului existente în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de
conducere şi a vehiculelor înmatriculate, respectiv comunicate Direcţiei Regim
Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor de către Registrul Auto
Român în condiţii stabilite prin protocol.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (4^7) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(4^7) Înregistrarea suspendării înmatriculării potrivit alin. (4^6) în cazul prevăzut
la alin. (4^5) se realizează pe baza datelor referitoare la inspecţia tehnică periodică a
vehiculului existente în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a
vehiculelor înmatriculate, comunicate Direcţiei Regim Permise de Conducere şi
Înmatriculare a Vehiculelor de către Registrul Auto Român în condiţii stabilite prin
protocol.”
Art. 24 alin. (7) lit. a din O.U.G. nr. 195/2002 (modificată de O.G nr. 14/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 24 alin. (7) lit. a) prevedea următoarele aspecte:
„a) datele de identificare a titularului permisului de conducere românesc, care
sunt: numele de familie, prenumele, codul numeric personal sau, dacă este cazul,
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echivalentul acestuia, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile, fotografia şi semnătura titularului, locul şi data naşterii, domiciliul sau reşedinţa, precum şi, opţional,
un număr de telefon şi adresa de poştă electronică ale persoanei;”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 24 alin. (7) lit. a) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„a) datele de identificare a titularului permisului de conducere românesc, respectiv:
numele de familie, prenumele, codul numeric personal sau, dacă este cazul, echivalentul
acestuia, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile, fotografia şi semnătura titularului, locul şi
data naşterii, domiciliul sau reşedinţa, precum şi, opţional, un număr de telefon şi adresa de
poştă electronică ale persoanei;”
Art. 108 alin. (1) pct. 7 din O.U.G. nr. 195/2002 (modificat de O.G nr. 14/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, era prevăzut următorul aspect:
„7. nerespectarea obligaţiei de a folosi luminile de întâlnire şi pe timpul zilei
ori a luminilor pentru circulaţia diurnă, pe autostrăzi, drumuri expres şi pe
drumuri naţionale europene (E);”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, pct. 7 din cadrul alin. (1) al art. 108 se modifică şi va
avea următorul conţinut:
„7. nerespectarea obligaţiei de a folosi şi pe timpul zilei luminile de întâlnire sau luminile pentru circulaţia diurnă, pe autostrăzi, drumuri expres şi pe drumuri naţionale
europene (E);”
Art. 112 alin. (2) şi (3) din O.U.G. nr. 195/2002 (modificate de O.G
nr. 14/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 112 alin. (2) şi (3) au prevăzut următoarele aspecte:
„(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), g), h^1 ), k), o), p), r), s) şi y),
la reţinerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, poliţistul rutier
eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie,
iar în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t), u), v) […]şi x),
o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile.
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), o), p), r), s) şi y), odată cu reţinerea
certificatului de înmatriculare poliţistul rutier retrage şi plăcuţele cu numărul de
înmatriculare sau de înregistrare.”

Actualitatea legislativă

77

Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 112 alin. (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul conţinut:
„(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), g), h1), k), o), p), r), s) la reţinerea
certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, poliţistul rutier eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie, iar în cazurile prevăzute la
alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t), u), v), x) şi y) o dovadă înlocuitoare cu drept de
circulaţie pentru 15 zile.
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), o), p), r) şi s), odată cu reţinerea certificatului de înmatriculare poliţistul rutier retrage şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare
sau de înregistrare.”
Art. 11 alin. (4^9) din O.U.G. nr. 195/2002 (introdus de O.G nr. 14/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 11, după alin. (4^8) se introduce un nou
alineat, alin. (4^9), cu următorul cuprins:
„(4^9) Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor realizează, gestionează şi pune la dispoziţia publicului o aplicaţie informatică, în mod gratuit,
printr-un serviciu on-line, pe pagina proprie de internet, pentru a se verifica situaţia
înmatriculării unui vehicul, precum şi motivul suspendării înmatriculării acestuia.”
Art. 11 alin. (17) din O.U.G. nr. 195/2002 (introdus de O.G nr. 14/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 11, după alin. (16) se introduce un nou
alineat, alin. (17), cu următorul cuprins:
„(17) Prevederile alin. (1)-(16) se aplică în mod similar şi în cazul vehiculelor înregistrate care circulă pe drumurile publice, cu excepţia vehiculelor cu tracţiune animală, în
conformitate cu prevederile normelor de aplicare aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei.”
Art. VI alin. (3) – (5) din O.U.G. nr. 195/2002 (introduse de O.G nr. 14/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. VI, după alin. (2)se introduc trei noi alineate, alin. (3) – (5), cu următorul cuprins:
„(3) Înaintea transmiterii notificării prevăzute la alin. (2), organul fiscal verifică
situaţia înmatriculării vehiculului la autoritatea competentă de înmatriculare prin consul-
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tarea Registrului naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate.
(4) În situaţia prevăzută la alin. (2), înmatricularea vehiculelor se suspendă de drept în
termen de 90 de zile de la data notificării realizate de către organul fiscal.
(5) Suspendarea înmatriculării prevăzută la alin. (1) şi (4) se înregistrează în
Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate de
către autoritatea competentă de înmatriculare, respectiv Direcţia Regim Permise de
Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor.”

Revista
Universul
Juridic  nr. 12, decembrie 2019, pp. 79-81
Actualitatea
legislativă

79

LEGEA CADASTRULUI ŞI A PUBLICITĂŢII IMOBILIARE
NR. 7/1996 – MODIFICĂRI (LEGEA NR. 251/2019)

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

Actul modificator
Legea nr. 251/2019 pentru
modificarea Legii cadastrului
şi a publicităţii imobiliare nr.
7/1996
(M. Of. nr. 1044 din 24
decembrie 2019)

Sumar
– modifică: art. 3 alin.
(2^1)-(2^2), art. 9 alin.
(30) şi alin. (34^5).

În M. Of. nr. 1044 din 24 decembrie 2019, s-a publicat Legea nr. 251/2019
pentru modificarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996.
Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări Legii cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr. 7/1996.
Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996.
Art. 3 alin. (2^1)-(2^2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr. 7/1996 (modificat prin Legea nr. 251/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 3, alin. (2^1)-(2^2) prevedeau:
„(2^1) Directorul oficiului teritorial este numit, concediat sau revocat din
funcţie, în condiţiile legii, prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale,
contractul individual de muncă al acestuia fiind încheiat pe perioadă nedeterminată.
(2^2) Concedierea sau revocarea din funcţie a directorului oficiului teritorial,
dispusă, în condiţiile legii, prin ordinul prevăzut la alin. (2^1), reprezintă un caz de
încetare de drept a contractului individual de muncă. Fac excepţie persoanele
încadrate prin concurs pe un post în cadrul oficiului teritorial, anterior preluării la
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Agenţia Naţională, care pot opta pentru încadrarea pe o funcţie de execuţie
vacantă în cadrul oficiului teritorial, dacă persoana îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea respectivei funcţii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 3, alin. (2^1)-(2^2) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
„(2^1) Directorul oficiului teritorial este numit, concediat sau revocat din funcţie, în
condiţiile prezentei legi, prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, contractul
individual de muncă al acestuia fiind încheiat pe perioadă nedeterminată.
(2^2) Concedierea sau revocarea din funcţie a directorului oficiului teritorial, dispusă,
în condiţiile prezentei legi, prin ordinul prevăzut la alin. (21), reprezintă un caz de încetare
de drept a contractului individual de muncă. Fac excepţie persoanele încadrate prin concurs
pe un post în cadrul oficiului teritorial, anterior preluării la Agenţia Naţională, care pot
opta pentru încadrarea pe o funcţie de execuţie vacantă în cadrul oficiului teritorial, dacă
persoana îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea respectivei funcţii”.
Art. 9 alin. (30) şi alin. (34^5) din Legea cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr. 7/1996 (modificat prin Legea nr. 251/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 9, alin. (30) şi alin. (34^5) prevedeau:
„(30) Taxa pe valoarea adăugată se adaugă, potrivit legii, la sumele prevăzute
la alin. (29) şi (34^5), ce se decontează de Agenţia Naţională pentru cofinanţarea
sau finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică contractate de unităţile
administrativ-teritoriale.
(…)
(34^5) Agenţia Naţională finanţează lucrările de înregistrare sistematică
iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale în condiţiile alin. (34^1) şi (34^2)
într-un cuantum de maximum 60 lei/carte funciară, cu excepţia terenurilor situate
în zone cu forme de relief ce au categorii ridicate de dificultate prevăzute de
Instrucţiunile de aplicare a Normelor de timp pentru operaţiile necesare realizării
lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional de Cartografie, aprobate prin
ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, caz în care cuantumul se majorează proporţional cu coeficienţii aferenţi categoriilor de dificultate. Lista unităţilor
administrativ-teritoriale, precum şi coeficienţii corespunzători se aprobă ca anexă
la acest ordin”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 9, alin. (30) şi alin. (34^5) se modifică şi vor
avea următorul conţinut:
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„(30) Agenţia Naţională cofinanţează lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de
unităţile administrativ-teritoriale în condiţiile alin. (29) într-un cuantum de maximum 60
lei + TVA/carte funciară, cu excepţia terenurilor situate în zone cu forme de relief ce au
categorii ridicate de dificultate prevăzute de Instrucţiunile de aplicare a Normelor de timp
pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional
de Cartografie, aprobate prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, caz în care
acest cuantum se majorează cu coeficientul de 1,4 şi, ulterior, proporţional cu coeficienţii
aferenţi categoriilor de dificultate. Lista unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi
coeficienţii corespunzători se aprobă ca anexă la acest ordin.
(…)
(34^5) Agenţia Naţională finanţează lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de
unităţile administrativ-teritoriale în condiţiile alin. (341) şi (342) într-un cuantum de
maximum 60 lei + TVA/carte funciară, cu excepţia terenurilor situate în zone cu forme de
relief ce au categorii ridicate de dificultate prevăzute de Instrucţiunile de aplicare a
Normelor de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul
Centrului Naţional de Cartografie, aprobate prin ordin al directorului general al Agenţiei
Naţionale, caz în care acest cuantum se majorează cu coeficientul de 1,4 şi, ulterior, proporţional cu coeficienţii aferenţi categoriilor de dificultate. Lista unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi coeficienţii corespunzători se aprobă ca anexă la acest ordin”.

