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III. ACTUALITATE LEGISLATIVĂ
ABSTRACT
At the end of March and in April, several regulations were amended, among
which the New Code of civil procedure, Law no. 119/1996 on the acts of civil
status and Law no. 188/1999 on the Statute of civil servants.
Moreover, during this period the New Code of civil procedure was amended.
In April as well, an article of Law no. 85/2014 on insolvency prevention and
insolvency procedures was supplemented.


O.U.G. NR. 3/2014 PENTRU LUAREA UNOR MĂSURI DE
IMPLEMENTARE NECESARE APLICĂRII CODULUI DE
PROCEDURĂ PENALĂ ŞI PENTRU IMPLEMENTAREA
ALTOR ACTE NORMATIVE – MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 58/2016)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
O.U.G. nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de
implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010
privind Codul de procedură penală şi pentru
implementarea altor acte normative
(M. Of. nr. 98 din 7 februarie 2014)

Actul
Sumar
modificator
Legea nr.
–
modifică:
58/2016
(M. Of. nr.
art. VI
285 din 14
alin. (2)
aprilie
2016)

În M. Of. nr. 285 din 14 aprilie 2016, a fost publicată Legea nr. 58/2016 privind
aprobarea O.U.G. nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare
aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru
implementarea altor acte normative.
Vom prezenta, în continuare, modificările respective aduse de Legea nr. 58/2016
Ordonanţei nr. 3/2014.
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Art. VI alin. (2) din O.U.G. nr. 3/2014 (modificată prin Legea nr. 58/2016)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. VI alin. (2) prevedea faptul că Legea nr. 135/2010
privind Codul de procedură penală, publicată în M. Of. nr. 486 din 15 iulie 2010; cu
modif. şi compl. ult., precum şi cu cele aduse prin respectiva ordonanţă de urgenţă,
se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia
prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. VI alin. (2) dispune următoarele:
,,(2) Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în
Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege”.
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RECTIFICARE (M. OF. NR. 234 DIN 30 MARTIE 2016):
CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ – ART. 354 ALIN. (3)

De Redacţia ProLege
În M. Of. nr. 234 din 30 martie 2016, a fost publicată o rectificare la forma
republicată Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă în Monitorul
Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, şi anume:
La art. 354 alin. (3), în loc de: „…cât şi” şi se va citi „…cât şi răspunsurile”.
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COMPLETAREA ART. 75 ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 85/2014
PRIVIND PROCEDURILE DE PREVENIRE A INSOLVENŢEI
ŞI DE INSOLVENŢĂ (LEGEA NR. 62/2016)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea nr. 85/2014
(M. Of. nr. 466 din 25 iunie
2014; cu modif. ult.)

Actul modificator
Legea nr. 62/2016
(M. Of. nr. 295 din 19
aprilie 2016)

Sumar
– introduce: art. 75
alin. (2) lit. c)

În M. Of. nr. 295 din 19 aprilie 2016, a fost publicată Legea nr. 62/2016 pentru
completarea art. 75 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire
a insolvenţei şi de insolvenţă.
În continuare, vom prezenta modificările aduse art. 75 alin. (2) din Legea
nr. 85/2014.
Art. 75 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014 (modificată prin Legea nr. 62/2016)
Noua reglementare
După lit. b) a art. 75 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, se introduce o nouă literă,
lit. c).
Potrivit noii reglementări, art. 75 alin. (2) lit. c) dispune următoarele:
„c) procedurile extrajudiciare aflate pe rolul comisiilor sportive din cadrul federaţiilor
sportive care funcţionează potrivit Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu
modificările şi completările ulterioare, având ca obiect denunţarea unilaterală a contractelor
individuale de muncă sau convenţiilor civile ale sportivilor şi sancţiuni sportive aplicabile
în această situaţie sau orice alte litigii având ca obiect dreptul sportivului de a participa la
competiţie”.
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LEGEA NR. 119/1996 CU PRIVIRE LA ACTELE DE STARE
CIVILĂ – MODIFICĂRI (LEGEA NR. 57/2016)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea nr. 119/1996 (rep. M. Of. nr. 339
din 18 mai 2012; cu modif. ult.)

Actul modificator
Legea nr. 57/2016
(M. Of. nr. 283 din
14 aprilie 2016)

Sumar
– modifică: art.
23 alin. (1) şi (2)

În M. Of. nr. 283 din 14 aprilie 2016, a fost publicată Legea nr. 57/2016 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum
şi a altor acte normative, printre care şi Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de
stare civilă.
Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Legii nr. 119/1996 cu privire
la actele de stare civilă prin Legea nr. 57/2016.
Art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 119/1996 (modificată prin Legea
nr. 57/2016)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 23 alin. (1) şi (2) stabileau faptul că în cazul
adopţiei se va întocmi un nou act de naştere de către serviciul public comunitar
local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul
primăriei unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia se află domiciliul
adoptatului ori sediul instituţiei de ocrotire în îngrijirea căreia se găseşte adoptatul.
De asemenea, în situaţia în care adoptatorii sunt cetăţeni străini ori cetăţeni
români cu domiciliul sau cu reşedinţa în străinătate, noul act de naştere se va
întocmi de serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după
caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale
în raza căreia se află domiciliul celui adoptat ori sediul instituţiei de ocrotire, în
cazul copiilor aflaţi în îngrijirea acesteia.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 23 alin. (1) şi (2) dispun următoarele:
„(1) În cazul adopţiei se va întocmi un nou act de naştere de către serviciul public
comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din
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cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia s-a aflat domiciliul
adoptatului până la momentul încuviinţării adopţiei ori sediul instituţiei de ocrotire în
îngrijirea căreia s-a aflat adoptatul anterior încuviinţării adopţiei.
(2) În situaţia în care adoptatorii sunt cetăţeni străini ori cetăţeni români cu domiciliul
sau cu reşedinţa în străinătate, noul act de naştere se va întocmi de serviciul public
comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din
cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia s-a aflat domiciliul celui
adoptat până la momentul încuviinţării adopţiei ori sediul instituţiei de ocrotire, în cazul
copiilor care s-au aflat în îngrijirea acesteia anterior încuviinţării adopţiei”.
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LEGEA NR. 273/2004 PRIVIND PROCEDURA ADOPŢIEI,
CODUL MUNCII, CODUL FISCAL ŞI ALTE ACTE NORMATIVE
– MODIFICĂRI (LEGEA NR. 57/2016)

De Redacţia ProLege
Actele modificate
Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei
Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
Legea nr. 233/2011 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei

Actul modificator
Legea nr. 57/2016
(M. Of. nr. 283 din
14 aprilie 2016)

În M. Of. nr. 283 din 14 aprilie 2016, a fost publicată Legea nr. 57/2016 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum
şi a altor acte normative.
Vă redăm, mai jos, lista privind actele normative modificate de respectiva lege.
– Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei (M. Of. nr. 259 din 19 aprilie
2012; cu modif. ult.)
– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (M. Of. nr. 345 din 18 mai 2011; cu modif.
ult.)
– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 688 din 10 septembrie
2015; cu modif. ult.)
– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (M. Of. nr. 365
din 29 mai 2007; cu modif. ult.)
– Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă (M. Of. nr. 339 din 18
mai 2012; cu modif. ult.)
– Legea nr. 233/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004
privind regimul juridic al adopţiei (M. Of. nr. 259 din 19 aprilie 2012; cu modif.
ult.)
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LEGEA NR. 188/1999 PRIVIND STATUTUL FUNCŢIONARILOR
PUBLICI – MODIFICĂRI (LEGEA NR. 57/2016)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea nr. 188/1999
(M. Of. nr. 365 din 29 mai 2007;
cu modif. ult.)

Actul modificator
Legea nr. 57/2016
(M. Of. nr. 283 din 14
aprilie 2016)

Sumar
– introduce: art. 95
alin. (1) b1)

În M. Of. nr. 283 din 14 aprilie 2016, a fost publicată Legea nr. 57/2016 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum
şi a altor acte normative, printre care şi Statutul funcţionarilor publici.
Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Statutului funcţionarilor
publici prin Legea nr. 57/2016.
Art. 95 alin. (1) b1) din Statutul funcţionarilor publici (modificat prin Legea
nr. 57/2016)
Noua reglementare
La art. 95 alin. (1) după litera b) se introduce o nouă literă, lit. b1).
Potrivit noii reglementări, art. 95 alin. (1) b1) dispune următoarele: Raportul de
serviciu se suspendă la iniţiativa funcţionarului public în anumite situaţii, printre
care:
„b1) concediu de acomodare;”.

