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•Avocati •Contabili •Auditori •Consultanti Fiscali 

  

In acest numar: 

 

•  Fonduri- POSDRU 

 

•  Ajutoare de stat- Legea Concurentei 

 

• Fondul European de Garantare     

Agricola 

 

•  Protectia consumatorilor 

 
 

 

 

Informatiile prezentate au caracter general. 

Recomandam sa fie solicitata consultanta de 

specialitate pentru fiecare caz particular. 

 

 

Pentru informatii suplimentare va rugam sa 

ne contactati: 

av. Marius Rimboaca 

Partner 

Legal Services 

marius.rimboaca@ibsprofessional.ro  

 

Adi Baniceru 

Partner 

Accounting, Audit, Tax 

adi.baniceru@ibsprofessional.ro 

 

 

Tel : (40-31) 420 53 33   

Fax: (40-31) 420 62 48 

 

 
Daca doriti sa nu mai primiti acest Buletin 

Legislativ, va rugam sa trimiteti un e-mail la 

adresa office@ibsprofessional.ro cu textul 

„dezabonare”. Acest serviciu este gratuit. 

 
Ordin nr. 588 din 27 februarie 2015 privind regimul de depunere a 

cererilor de plata/cererilor de rambursare de catre beneficiarii 

POSDRU, pentru accelerarea absorbtiei de fonduri, in vederea 

evitarii dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei  

 

Emitent: Ministerul Fondurilor Europene 

(M. Of. Partea I nr. 151 din 2 martie 2015) 

 

Lege nr. 20 din 6 martie 2015 pentru aprobarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in 

domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si 

completarea Legii concurentei nr. 21/1996  

 

Emitent: Parlamentul Romaniei  

(M. Of. Partea I nr. 160 din 6 martie 2015) 

 

Lege nr. 28 din 9 martie 2015 privind aprobarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 53/2014 pentru modificarea Ordonantei 

Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operatiunilor care fac parte 

din sistemul de finantare prin Fondul European de Garantare 

Agricola  

 

Emitent: Parlamentul Romaniei 

(M. Of. Partea I nr. 166 din 10 martie 2015) 

 

Lege nr. 33 din 9 martie 2015 pentru modificarea Legii nr. 363/2007 

privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia 

cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia 

europeana privind protectia consumatorilor, precum si pentru 

completarea art. 32 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si 

comercializarii alimentelor  

 

Emitent: Parlamentul Romaniei 

(M. Of. Partea I nr. 170 din 11 martie 2015) 
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