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informatii legislative, actualizate saptamanal. 

InfoLEGALis reprezinta un instrument de lucru in care este 

realizata o selectie a unor elemente de noutate legislativa. 
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in derulare, despre acte normative noi sau aflate in stadiul de 

proiect. 
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Au fost aprobate noi taxe si tarife pentru operatiunile efectuate de ONRC 

In Monitorul Oficial nr. 667 din 24 septembrie 2012 a fost publicata 

H.G. nr. 902/2012 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru 

operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si 

oficiile registrului comertului de pe langa tribunale. 

 

Prezenta hotarare intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial 

al Romaniei, Partea I. 

Taxele pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea operatiunii 

Taxa 

– lei – 

1. Cerere de inregistrare in registrul comertului – persoane juridice – PJ (cuprinde: 

autorizare constituire, inmatriculare, autorizare functionare prin declaratie pe 

propria raspundere) 

250 

2. Cerere de inregistrare in registrul comertului – persoane fizice autorizate, 

intreprinderi individuale, intreprinderi familiale – PFA, II, IF (cuprinde: 

inmatriculare, autorizare functionare prin declaratie pe propria raspundere) 

90 

3. Cereri mentiuni simple: 

- cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire firma – PJ/PFA, II, 

IF 

- cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire emblema – PJ 

- declaratie Model 1 – PJ/PFA, II, IF 

- declaratie Model 2 – PJ/PFA, II, IF 

- declaratie Model 3 – PJ/PFA, II, IF 

- cerere de radiere – PJ/PFA, II, IF 

- cerere de mentiune operatiune unica – PJ 

- cerere de mentiuni – PFA, II, IF 

- cerere depunere si mentionare acte – PJ 

- cerere depunere si mentionare acte – PFA, II, IF 

- cerere depunere situatii financiare – PJ 

- cerere eliberare duplicat – PJ/PFA, II, IF 

- cerere indreptare erori materiale – PJ 

- cerere indreptare erori materiale – PFA, II, IF 

- cerere de preschimbare a certificatului de inmatriculare – PJ/PFA, II, 

IF 

- cerere de inregistrare in registrul comertului – numire lichidator 

potrivit art. 31 alin. (4) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea 

formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor 

fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala 

a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu 

modificarile si completarile ulterioare – PJ 

- cerere de inregistrare in registrul comertului – numire lichidator 

potrivit art. 237 alin. (7) dinLegea nr. 31/1990 privind societatile 

comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – PJ 

- cerere eliberare certificat constatator si extras de registru 

45 

4. Cereri mentiuni complexe: cerere de mentiuni cu doua sau mai multe operatiuni 

– PJ 

220 

5. Cerere copii certificate – PJ/PFA, II, IF 4+0,2/pagina 

certificata 
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Afaceri 

In Monitorul Oficial nr. 667 din 24 septembrie 2012 a fost publicata H.G. nr. 

927/2012 pentru modificarea art. 7 alin. (1) din H.G. nr. 1259/2010 privind 

stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al 

Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind platile 

transfrontaliere in Comunitate si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

2.560/2001. 

Principalele prevederi 
 

In scopul solutionarii pe cale amiabila a diferendelor dintre consumatori si prestatori de servicii de plata, 

izvorand din incalcarea dispozitiilor regulamentului, partile pot recurge la procedura medierii in temeiul 

prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 
 

Diferendele dintre consumatori si prestatorii de servicii de plata se vor putea solutiona si pe calea 

procedurii de mediere in temeiul prevederilor Legii nr. 192/2006. 

MECMA a modificat procedura de implementare a Programului 

pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor 
 

In Monitorul Oficial nr. 667 din 24 septembrie 2012 a fost publicata Decizia nr. 372/2012 a Ministerului 

Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si a Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor 

pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru 

dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului la finantare – START, aprobata 

prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici 

si Mijlocii nr. 62/2012. 

 

� Prin implementarea Programului in anul 2012 se estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui numar de 

minimum 192 de beneficiari. 

 

� Finantarea implementarii celor mai bune planuri de afaceri se face prin alocatie financiara nerambursabila in 

limita bugetului alocat – 19.200.000 lei. 

 

Procedura privind modernizarea activitatilor de comercializare a 

produselor si serviciilor de piata a fost modificata 

In Monitorul Oficial nr. 667 din 24 septembrie 2012 a fost publicata Decizia nr. 373/2012 a MECMA  privind 

modificarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitatilor de 

comercializare a produselor si serviciilor de piata, aprobata prin Decizia presedintelui Agentiei pentru 

Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii nr. 147/2012. 
 

� Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2012 este de 17.000.000 lei pentru acordarea de alocatii 

financiare nerambursabile, denumite in continuare AFN, si a fost aprobat prin anexa nr. 3/3504/16 la Legea 

bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

� Pentru anul 2012, prin implementarea Programului, se estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui numar 

de minimum 170 de beneficiari. 
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In Monitorul Oficial nr. 669 din 24 septembrie 2012 a fost publicata 

O.U.G. nr. 51/2012 privind ratificarea Acordului de imprumut 

(Imprumut pentru politici de dezvoltare cu optiune de amanare a 

tragerii) intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si 

Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 11 septembrie 2012. 

Guvernul s-a angajat fata de BIRD sa restructureze ANAF, pentru perioada 2012–2015, astfel cum 

a hotarat prin Memorandumul Guvernului din data de 18 aprilie 2012. 

 

 

Pana in 2015 Guvernul va reduce numarul administratiilor fiscale 

 

Principalele prevederi 
 

Sumele trase din imprumut si virate in contul de valuta deschis pe numele MFP la BNR se utilizeaza pe masura 

necesitatilor de finantare a deficitului bugetului de stat si refinantarii datoriei publice guvernamentale, in 

conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin 

Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare. 

 

Actiuni in cadrul programului: Imbunatatirea gradului de conformare fiscala, a colectarii veniturilor si a 

disciplinei fiscale si reducerea costurilor de administrare 

 

Guvernul a demarat procesul de modernizare a administrarii fiscale prin: 

• reducerea numarului de administratii fiscale locale pentru contribuabili mici pana la nu mai mult de 221; 

• extinderea utilizarii depunerii electronice a declaratiilor pentru toti contribuabilii persoane juridice pana 

la cel putin 80% pentru declaratiile fiscale disponibile pentru depunere electronica; 

• aprobarea planului de restructurare a ANAF pentru perioada 2012–2015 prin Memorandumul Guvernului 

din data de 18 aprilie 2012, in vederea reducerii in continuare a numarului de administratii fiscale locale pentru 

contribuabili mici pana la 47 si a extinderii depunerii electronice a declaratiilor pentru contribuabilii persoane 

juridice pana la 96%, pentru declaratiile fiscale disponibile pentru depunere electronica. 

MApN a adoptat o noua procedura de solutionare a petitiilor 

In Monitorul Oficial nr. 670 din 25 septembrie 2012 a fost publicat Ordinul nr. 101/2012 privind organizarea si 

desfasurarea in cadrul Ministerului Apararii Nationale a activitatilor de solutionare a petitiilor si de primire in 

audienta. 

Prevederile nu sunt aplicabile petitiilor adresate ministerului, ministrului, unei structuri a ministerului ori 

conducatorului acesteia, dupa caz, a caror solutionare este supusa unor reglementari speciale. 

Se claseaza petitiile anonime, precum si cele in care nu se regasesc datele de identificare ale autorului: 

- pentru persoanele fizice: numele, prenumele si adresa completa de domiciliu sau resedinta; 

- pentru persoanele juridice: denumirea si sediul, precum si numele, prenumele si calitatea persoanei care angajeaza 

persoana juridica; 

- daca este cazul, numele, prenumele, calitatea si adresa de corespondenta a persoanei care reprezinta persoana 

fizica sau juridica, anexandu-se dovada calitatii. 

Structura de specialitate din cadrul Secretariatului general are obligatia de a transmite petitia, in termen de 

maximum 3 zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia, structurii responsabile/structurilor responsabile 

desemnate de ministru sa intreprinda masuri de cercetare si analiza detaliata a tuturor problemelor prezentate, 

precum si sa redacteze raspunsul. 
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Termenul de depunere a raportului privind activitatea ANRP  

a fost prelungit 

In Monitorul Oficial nr. 671 din 25 septembrie 2012 a fost publicata 

Hotararea Senatului nr. 32/2012 privind modificarea Hotararii Senatului nr. 

16/2012 pentru infiintarea Comisiei de ancheta privind activitatea 

Autoritatii Nationale privind Restituirea Proprietatilor din perioada 2009–

2012. 

Concluziile Comisiei vor fi cuprinse intr-un raport, care va fi prezentat pana la data de 31 

octombrie 2012. Anterior, concluziile Comisiei de ancheta privind activitatea ANRP din perioada 

2009–2012 urmau a fi prezentate pana la data de 30 septembrie 2012. 

 

CSSPP a stabilit regulile de calcul a provizionului tehnic pentru 

fondurile de pensii administrate privat 

In Monitorul Oficial nr. 673 din 26 septembrie 2012 a fost publicata Hotararea nr. 23/2012 a Comisiei de 

Supraveghere a Sistemului se Pensii Private pentru aprobarea Normei nr. 13/2012 privind calculul actuarial al 

provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat.  

Provizionul tehnic. Reguli generale: 

� Provizionul tehnic se constituie pentru acoperirea riscurilor aferente garantiei investitionale minime obligatorii 

stabilite prin Lege sau, daca este cazul, si a riscurilor aferente garantiilor suplimentare asumate de administrator prin 

prospectul schemei de pensii. 

� Garantiile suplimentare pot fi: 

(i) masuri de protectie impotriva riscurilor biometrice prin garantarea unui nivel minim stabilit al beneficiului; si/sau 

(ii) garantarea unui nivel minim stabilit al beneficiului la momentul retragerii pentru limita de varsta; si/sau 

(iii) garantii cu privire la performantele investitiei, mai mari decat cele stabilite prin Lege. 

� In calculul provizionului tehnic se considera toate evenimentele probabilistice de plata, aferente garantiei 

investitionale prevazute de Lege, si anume: invaliditate, deces, transfer, retragere pentru limita de varsta. 

Constituirea si calcularea provizionului tehnic: 

� Administratorul constituie provizionul tehnic in baza valorii rezultate din calculul cel mai recent, efectuat conform 

modelului standard descris de prezenta norma sau pe baza unui model intern ori partial intern. 

� Administratorul are obligatia de a instiinta Comisia asupra elaborarii si utilizarii modelului intern sau partial intern 

si de a transmite toate specificatiile acestuia cu cel putin 3 luni inainte de utilizarea sa pentru calculul provizionului 

tehnic. 

� Administratorul are obligatia de a constitui provizionul tehnic sau de a majora valoarea acestuia in termen de 

maximum 10 zile lucratoare de la data efectuarii calculului. 

� Calculul provizionului tehnic se efectueaza si se certifica de catre un actuar. 

� Actuarul aflat in relatii contractuale cu un administrator si desemnat de catre acesta are obligatia de a calcula si de 

a certifica valoarea provizionului tehnic. 

� Valoarea calculata a provizionului tehnic este transmisa Comisiei sub forma raportului actuarial, in termen de 

maximum 10 zile lucratoare de la efectuarea calculului. 



 

   
Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
 

  

6 

 

 

 

                 

In Monitorul Oficial nr. 674 din 26 septembrie 2012 a fost publicata O.U.G. 

nr. 53/2012 pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevazute la 

art. 5 si 6 din O.G. nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-

bugetare. 

Principalele prevederi 

Pentru a beneficia de facilitatile prevazute la art. 5 alin. (2) si (3) din O.G. nr. 17/2012 privind reglementarea unor 

masuri fiscal-bugetare, si anume anularea penalitatilor de intarziere aferente creantelor fiscale principale, indiferent 

daca impotriva actelor administrative fiscale sau titlurilor executorii prin care s-au stabilit acestea s-au exercitat ori nu 

caile de atac prevazute de lege, obligatiile privind contributiile datorate din comercializarea in Romania a 

medicamentelor, pot fi declarate si achitate pana la data de 29 octombrie 2012. 

 

Anularea penalitatilor de intarziere privind contributiile fiscale ale 

comerciantilor de medicamente 

Institutiile de credit sunt obligate sa participe la Fondul de 

Garantare a Depozitelor 

In Monitorul Oficial nr. 677 din 28 septembrie 2012 a fost publicat Regulamentul nr. 1/2012 al Fondului de 

Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar privind plata contributiilor si cotizatiilor de catre institutiile de 

credit, precum si verificarea acestora de catre Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar. 

� Regulamenttul prevede ca toate institutiile de credit autorizate de BNR sa primeasca depozite de la public si 

sa acorde credite sunt obligate sa participe la Fond, respectiv sa plateasca in conformitate cu prevederile legale, 

dupa caz: 

- contributie initiala 

- contributie anuala/speciala 

- cotizatie anuala/suplimentara 

� In vederea indeplinirii atributiilor conferite de lege, Fondul verifica anual la institutiile de credit realitatea datelor 

inscrise in declaratiile privind calculul si plata contributiilor/cotizatiilor datorate, precum si respectarea prevederilor 

legale privind informarea deponentilor de catre institutie de credit. 

Guvernul a modificat atributiile Agentiei Nationale Anti-Doping 

In Monitorul Oficial nr. 676 din 27 septembrie 2012 a fost publicata H.G. nr. 942/2012 pentru modificarea si 

completarea anexei nr. 2 la H.G. nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice si a 

Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping. 

Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Agentia exercita urmatoarele functii: 

� de reglementare, prin care se asigura realizarea cadrului juridic si elaborarea reglementarilor specifice activitatilor 

din domeniul prevenirii si combaterii dopajului in sport si al prevenirii si combaterii traficului ilicit de substante 

dopante cu grad mare de risc, cu respectarea legislatiei nationale, europene si internationale; 

� de control, prin care se dispune si se asigura supravegherea si controlul aplicarii si respectarii reglementarilor in 

domeniul sau de activitate. 
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MECMA a modificat procedura de avizare a statutului asociatiilor  de 

societati cooperative 

In Monitorul Oficial nr. 678 din 28 septembrie 2012 a fost publicata 

Decizia nr. 364/2012 a MECMA si a Agentiei pentru IPPIMM privind 

aprobarea componentei Comisiei de examinare a documentatiei, a 

Procedurii de avizare si a modelului de aviz pentru conformitatea 

statutului asociatiilor sau uniunilor judetene/nationale de societati 

cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea si 

functionarea cooperatiei. 
 

 

Procedura de avizare 
 

 
� Comisia de examinare a documentatiei in vederea eliberarii 

avizului pentru conformitatea statutului asociatiilor sau uniunilor 

judetene/nationale de societati cooperative cu prevederile Legii nr. 

1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, prevazut la 

art. 4 alin. (1) lit. D pct. 2 din H.G. nr. 65/2009 privind infiintarea, 

organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea 

Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, 

republicata, functioneaza in cadrul Agentiei pentru Implementarea 

Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si are 

ca atributii principale inregistrarea si analizarea cererilor, precum si 

acordarea avizului pentru conformitatea statutului asociatiilor sau 

uniunilor judetene/nationale de societati cooperative cu prevederile 

Legii nr. 1/2005. 
� Pentru eliberarea avizului prevazut de H.G. nr. 65/2009, 

republicata, asociatiile sau uniunile judetene/nationale de societati 

cooperative, prin reprezentantii lor, vor depune la Agentia pentru 

Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici 

si Mijlocii – Directia politici si programe pentru intreprinderi mici si 

mijlocii, mediu de afaceri si cooperatie o cerere de eliberare a 

avizului, insotita de urmatoarele documente: 
a) statutul asociatiei sau al uniunii judetene/nationale de societati 

cooperative, in copie si in original; 
b) actul constitutiv al asociatiei sau al uniunii judetene/nationale de 

societati cooperative, in copie si in original; 
c) actul doveditor al sediului prevazut in statut, in copie certificata 

de catre membrul asociat imputernicit prin actul constitutiv al 

asociatiei/uniunii judetene/nationale de societati cooperative sa 

desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice, in 

conformitate cu art. 90 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 1/2005, cu 

modificarile ulterioare; 
d) declaratia pe propria raspundere privind existenta patrimoniului 

initial prevazut in statut; 
e) declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte indeplinirea 

conditiilor prevazute la art. 103 din Legea nr. 1/2005, cu modificarile 

ulterioare, in cazul uniunilor judetene/nationale de societati 

cooperative. 

Actele necesare 

pentru obtinerea 

avizului 

a) cererea de eliberare a avizului din 

partea membrului asociat 

imputernicit prin actul constitutiv sau 

prin hotararea adunarii 

generale/congresului de 

modificare/completare a statutului; 

b) hotararea adunarii 

generale/congresului, dupa caz, de 

modificare/completare a statutului, in 

original; 

c) actul de identitate al persoanei 

imputernicite prin actul constitutiv al 

asociatiei/uniunii judetene/nationale 

de societati cooperative sa desfasoare 

procedura de dobandire a 

personalitatii juridice sau prin 

hotararea adunarii 

generale/congresului de 

modificare/completare a statutului. 
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Actualitate europeana 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Operatiunile Sistemului de informatii privind vizele in a treia regiune incep pe 2 octombrie 

2012 
 

In Jurnalul Oficial nr. L 256 din 22 septembrie 2012 a fost publicata Decizia de punere in aplicare a Comisiei din 

21 septembrie 2012 de stabilire a datei de incepere a operatiunilor Sistemului de informatii privind vizele (VIS) in 

a treia regiune. 

In conformitate cu Decizia 2010/49/CE a Comisiei din 30 noiembrie 2009 de stabilire a primelor regiuni pentru 

inceperea activitatii Sistemului de informatii privind vizele (VIS), a treia regiune in care ar trebui sa inceapa 

colectarea si transmiterea datelor catre VIS in cazul tuturor cererilor cuprinde Afganistan, Bahrain, Iran, Irak, 

Kuweit, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite si Yemen.  

 

Acord intre Uniunea Europeana si Republica Federativa a Braziliei 
 

In Jurnalul Oficial nr. L 263 din 28 septembrie 2012 a fost publicat Acordul intre Uniunea Europeana si Republica 

Federativa a Braziliei cu privire la exonerarea de obligatia de a detine viza de scurta sedere a titularilor de 

pasapoarte obisnuite. Aceasta va intra in vigoare la 1 octombrie 2012, după finalizarea, la 2 august 2012, a 

procedurii prevazute la articolul 9 alineatul (1) din acord. 

 

„Au reusit Comisia si Eurostat sa imbunatateasca procesul vizând elaborarea de statistici 

europene fiabile si credibile?” 
 

In Jurnalul Oficial nr. L 286 din 22 septembrie 2012 a fost publicat Raportul special nr. 12/2012 al Curtii de 

Conturi. 

Raportul poate fi consultat la adresa http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/16332772.PDF 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene  
 

� Decizia reprezentantilor guvernelor statelor membre din 20 septembrie 2012 

Domnul Anthony BORG BARTHET este numit judecator in cadrul Curtii de Justitie pentru perioada 7 octombrie 

2012 - 6 octombrie 2018. 

Decizia a fost publicata in Jurnalul Oficial nr. L 259 din 27 septembrie 2012. 

� Instructiuni pentru grefierul Tribunalului Functiei Publice din 11 iulie 2012 

Prezentele Instructiuni pentru grefier abroga si inlocuiesc Instructiunile pentru grefier din 19 septembrie 2007 

(JO L 249, p. 3) si au fost adoptate avand in vedere Regulamentul de procedura adoptat la 25 iulie 2007, cu 

modificarile ulterioare, si in special articolul 19 alineatul (4) din acesta. 

Instructiunile au fost publicate in Jurnalul Oficial nr. L 260 din 27 septembrie 2012. 

� In acelasi Jurnal Oficial au fost publicate si Instructiunile practice pentru parti cu privire la procedura 

jurisdictionala in fata Tribunalului Functiei Publice a Uniunii Europene. 
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Concursuri europene – EPSO 
 

� Cerere de exprimare a interesului - grupa de functii I 

In cooperare cu Oficiul European pentru Selectia Personalului (EPSO), Parlamentul European lanseaza cererea 

de exprimare a interesului pentru a constitui o baza de date cu candidati care ar putea fi recrutati ca agenti 

contractuali (grupa de functii I) in domeniul supravegherii si prevenirii. 

Aceasta cerere a fost publicata in Jurnalul Oficial nr. C 290 A din 26 septembrie 2012. 

Conditiile de lucru pentru acesti agenti sunt definite in Regimul aplicabil celorlalti agenti ai Uniunii Europene 

(RACA), care poate fi consultat la adresa  

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20100101:RO:PDF 

Numarul de locuri de munca disponibile pana in 2014 este de 425. 

Calendarul orientativ al procedurii 

Prima etapa — Evaluarea calificarilor: noiembrie-decembrie 2012 

A doua etapa — Verificarea dosarelor: ianuarie-martie 2013 

Comunicarea rezultatelor: aprilie 2013 

Termenul-limita de depunere a candidaturilor: 30 octombrie 2012 la ora 12.00 (ora Bruxelles-ului). 

 

 

� Anunt de concurs general - Tehnicieni de conferință (AST 3) 

 

Oficiul European pentru Selectia Personalului (EPSO) organizeaza concursul general: EPSO/AST/121/12 – 

Tehnicieni de conferinta (AST 3) 

Anuntul de concurs a fost publicat in 23 de limbi in Jurnalul Oficial C 291 A din 27 septembrie 2012. 

 

Acest concurs general consta intr-o selectie pe baza de dosare si in sustinerea unor examene in vederea 

constituirii unei liste de rezerva pentru ocuparea unor posturi vacante in cadrul institutiilor Uniunii Europene. 

 

Pentru informatii suplimentare vizitati site-ul EPSO: http://www.eu-careers.info 

 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene  
 

� Concluziile avocatului general în cauza C-399/11 Melloni 

Potrivit avocatului general Yves Bot, autoritatile judiciare care trebuie sa execute un mandat european de 

arestare nu pot conditiona predarea unei persoane, judecata in lipsa, dar care a avut cunostinta de procesul 

stabilit, de posibilitatea rejudecarii cauzei in statul membru care a emis mandatul. 

Drepturile acuzatului sunt respectate daca acesta a mandatat un avocat pentru a-l apara la proces si a fost 

intr-adevar aparat de avocatul respectiv in cursul procesului. 

Comunicatul de presa al Curtii poate fi consultat la adresa 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-10/cp120121ro.pdf 

Inainte de a va depune candidatura la oricare dintre posturile europene scoase la concurs, 

trebuie sa cititi cu atentie Ghidul aplicabil concursurilor generale, publicat în Jurnalul Oficial 

C 270A din 7 septembrie 2012, precum si pe site-ul internet al EPSO.  
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor si Senat 

Proiecte inregistrate la Camera Deputatilor 
 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991, republicata  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru 

cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local  

 

� Proiect de Lege pentru modificarea alin. (11) al art. III din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si 

completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991  

 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art. 140 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, 

republicata  

 

� Proiect de Lege pentru completarea art. 38 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  

 

� Proiect de Lege pentru modificarea art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  

 

� Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de 

droguri  

 

� Proiect de Lege pentru completarea art. 140 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  

 

� Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor 

impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul 

sanatatii  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor  

 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 

substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope  

 

� Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor, 

republicata  

 

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 264/2007 pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  

 

� Propunere legislativa privind modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii  
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor si Senat 

Proiecte inregistrate la Camera Deputatilor 
 

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (2) al art. 30 din O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea 

activitatii practicienilor in insolventa  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea O.G. nr. 30/2011, care modifica si completeaza Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale  

 

� Propunere legislativa privind interzicerea activitatii de cersetorie  

 

� Propunere legislativa pentru reglementarea pentru reglementarea unor masuri privind cersetoria  

 

� Proiect de Lege pentru modificarea art. 296
18

 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  

 

� Propunere legislativa privind organizarea activitatii fiscale a marilor contribuabili   

 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile 

publice  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 238/2004 a petrolului 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 18 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 

 

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala 

in administratia publica 

 

� Propunere legislativa privind completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in 

familie 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara 

pentru cresterea copilului 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii 

 

� Propunere legislativa privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii 

fiscale  

 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 296
18

 din Codul fiscal  

 

� Propunere legislativa privind modificarea art. 296
4
 si art. 296

5
 din Codul fiscal 

 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 253 si art. 267 din Codul fiscal  



 

   
Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
 

  

12 

 
Proiecte in lucru la Camera Deputatilor la Comisiile permanente 
 

� Proiect de Lege privind statutul minoritatilor nationale din Romania 

 

� Proiect de Lege privind protectia minorilor ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate 

 

� Proiect de Lege privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale 

 

Proiecte de lege si propuneri legislative primite la Senat 

pentru dezbatere si adoptare 
 

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor  

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 26.09.2012 

- termen depunere raport: 3.10.2012 

 

� Proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru 

accelerarea privatizarii 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 25.09.2012 

- termen depunere raport: 26.09.2012 

 

� Proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 158/2008 privind publicitatea 

inselatoare si publicitatea comparativa 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 25.09.2012 

- termen depunere raport: 26.09.2012 

 

Proiecte de lege inregistrate la Senat 
 

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale 

 

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea art. 140 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal 

 

� Propunere legislativa privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru 

pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila 

 

� Propunere legislativa privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 42, art. 68
1
 si art. 70 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

� Proiect de lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 

privind societatile comerciale 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

Agentia Nationala de Administratie Fiscala a elaborat un 

proiect pentru modificarea formularului 096 

 
Agentia Nationala de Administrare Fiscala a elaborat un proiect de ordin pentru 

aprobarea modelului si continutului unor formulare utilizate pentru anularea 

inregistrarii in scopuri de TVA , in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal. 

In cadrul referatului de aprobare se arata ca este necesara adaptarea atat a formularului de declaratie 096, utilizat 

de persoanele impozabile, cat si a formularului de decizie privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, utilizat de 

organele fiscale in urma adoptarii O.U.G. nr. 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, prin care a fost majorat plafonul de scutire de la 35.000 

euro la 65.000 euro cu intrare in vigoare de la 1 iulie 2012. 

 

Se mai prevede, de asemenea, ca, in cazul adoptarii proiectului, de la data intrarii sale in vigoare se abroga Ordinul 

presedintelui ANAF nr. 53/2012, publicat in Monitorul Oficial nr. 60 din 20 ianuarie 2012. 

 

� Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise electronic la 

adresa de e-mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro. 

Modificarile propuse vizeaza 

� completarea Procedurii de inscriere si actualizare a datelor din cazierul fiscal cu dispozitii speciale 

privind scoaterea din evidenta cazierului fiscal a informatiilor privind inactivitatea fiscala; 

� modificarea formularului 508 „Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind inactivitatea 

fiscala”. 

 

� Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise 

electronic la adresa de e-mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro. 

In cadrul referatului de aprobare se arata ca prin O.G. nr. 25/2011 pentru modificarea art. 7 din O.G. nr. 

75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal au fost aduse modificari ce vizeaza conditiile de 

scoatere din evidenta cazierului a datelor sau faptelor inscrise in bazele de date privind cazierul fiscal 

gestionate de organele fiscale, prin circumstantierea acestor conditii in functie de natura faptelor inscrise. 

Prin Legea nr. 113/2012 privind aprobarea O.G. nr. 25/2011 a fost reglementata scoaterea din evidenta 

cazierului fiscal al reprezentantului legal al persoanei juridice inactive a mentiunii privind inactivitatea fiscala, 

in situatia in care persoana juridica inactiva este radiata din Registrul contribuabililor. 

Avand in vedere aceste modificari legislative, a fost considerata necesara modificarea si completarea 

Ordinului MFP nr. 2696/2011. 

Formularistica pentru comunicarea datelor inscrise in 

cazierul fiscal urmeaza sa fie modificata 
 
Agentia Nationala de Administrare Fiscala a elaborat un proiect de ordin pentru 

modificarea si completarea Ordinului MFP nr. 2696/2011 privind aprobarea modelului si 

continutului formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor inscrise in 

cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare si acces la informatiile din cazierul fiscal. 
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Scopul actului normativ este acela de a asigura cadrul legal, unitar, pentru exercitarea acestor drepturi afectate dupa 

intrarea in vigoare a Legii nr. 123/2012, precum si pentru plata despagubirilor proprietarilor de terenuri care sunt 

afectati temporar, in cazul executiei lucrarilor de realizare, exploatare, intretinere, retehnologizare, reparatii, revizii, 

modificari, interventii in caz de avarii si alte interventii necesare pentru asigurarea functionarii normale a obiectivelor 

din sectorul gazelor naturale amplasate pe terenuri aflate in proprietate privata.  

 

Decrete semnate in perioada 22-28 septembrie 2012 

Dintre decretele semnate de Presedintele Romaniei in aceasta perioada mentionam: 

 

• Decret pentru promulgarea Legii privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii 

electronice; 

 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 248/2000 pentru 

modificarea O.U.G. nr. 64/1998 privind acordarea unor facilitati la plata pretului actiunilor 

si la plata unor obligatii bugetare, in scopul privatizarii Societatii Comerciale „Petromidia” - 

S.A. Constanta; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 102/2011 pentru modificarea Legii nr. 273/2006  

privind finantele publice locale; 

 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 8/2012 pentru stabilirea unor masuri financiare. 

MECMA propune reglementarea drepturile de uz si 

servitute asupra proprietatilor private afectate de 

obiective din sectorul gazelor naturale 
 

Ministrul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri a elaborat un proiect de 

Hotarare pentru aprobarea regulilor procedurale privind conditiile si termenii 

referitori la durata, continutul si limitele de exercitare a drepturilor de uz si 

servitute asupra proprietatilor private afectate de obiective din sectorul gazelor 

naturale, a conventiei cadru, precum si a regulilor procedurale pentru determinarea 

cuantumului indemnizatiilor si a despagubirilor si a modului de plata a acestora. 

Schimbari preconizate: 

� reglementarea conditiilor si termenilor referitori la durata, continut si limite de exercitare a drepturilor 

de uz si servitute; 

� determinarea cuantumului indemnizatiei si a modului de plata a acesteia; 

� introducerea posibilitatii proprietarilor de a solicita incheierea si de a incheia conventii cu titularii de 

licente si autorizatii, evitandu-se, astfel, arbitrariul; 

� reglementarea situatiei in care partile nu se inteleg asupra cuantumul indemnizatiei sau al despagubirilor 

ori titularul dreptului de proprietate privata asupra terenului afectat de obiective din sectorul gazelor 

naturale refuza incheierea conventiei. 

 

� Proiectul a fost publicat pe 25 septembrie 2012, iar propunerile, sugestiile si opiniile privind proiectul de act 

normativ se primesc la adresa de e-mail: dezbateri_publice@minind.ro. 
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Recursuri in interesul legii promovate 

In materie civila 

24 septembrie 2012 

� In practica judiciara s-a constatat ca nu exista un punct de vedere unitar cu privire la 

„Calcularea termenului de 30 de zile in care trebuie aplicata sanctiunea disciplinara conform 

dispozitiilor art. 252 alin. (1) din Codul muncii. Momentul de la care incepe sa curga acest 

termen”. 

Procurorul general al Romaniei apreciaza ca fiind in acord cu litera si spiritul legii punctul de 

vedere al instantelor care au respins exceptia prescriptiei dreptului angajatorului de a emite 

decizii de sanctionare, considerand ca momentul de la care incepe sa curga termenul de 30 de 

zile prevazut de art. 252 alin. (1) din Codul muncii este data la care reprezentatul angajatorului, 

persoana juridica, abilitat sa aplice sanctiuni disciplinare, a luat la cunostinta despre savarsirea 

abaterii disciplinare prin raportul de cercetare disciplinara prealabila, dar nu mai tarziu de 6 luni 

de la data savarsirii faptei. 

In materie penala 

24 septembrie 2012 

� In practica judiciara s-a constatat ca nu exista un punct de vedere unitar pentru a se stabili 

daca judecatorul care a judecat cauza prin aplicarea dispozitiilor art. 320
1
 din Codul de 

procedura penala cu privire la unii dintre inculpati devine sau nu incompatibil, conform art. 47 

alin. (2) din Codul de procedura penala, sa solutioneze actiunea penala si civila cu privire la 

ceilalti inculpati, in ipoteza in care trimiterea in judecata a tuturor inculpatilor s-a facut prin 

acelasi rechizitoriu, pentru infractiuni intre care exista stare de conexitate sau indivizibilitate. 

Procurorul general al Romaniei apreciaza ca judecatorul nu este incompatibil, potrivit 

dispozitiilor art. 47 alin. (2) din Codul de procedura penala, sa judece cauza disjunsa. 
 

� In practica judiciara s-a constatat ca nu exista un punct de vedere unitar privind interpretarea 

si aplicarea art.152 din Codul de procedura penala vizand executarea mandatului de arestare 

preventiva dupa cum inculpatul prezent (si ascultat) la solutionarea propunerii de arestare 

preventiva, a lipsit sau nu la pronuntarea hotararii. Cazurile ce se circumscriu ipotezei legale a 

dispunerii masurii arestarii preventive in lipsa inculpatului, in procedura de executare a 

mandatului.  

Procurorul general al Romaniei apreciaza ca masura arestarii in vederea predarii poate fi luata 

numai dupa ascultarea persoanei solicitate in prezenta aparatorului, iar dupa intocmirea 

incheierii, judecatorul emite de indata un mandat de arestare, dispozitiile Codului de procedura 

penala cu privire la continutul si executarea mandatului de arestare aplicandu-se in mod 

corespunzator. 

Punct de vedere formulat de Ministerul Public 

24 septembrie 2012 

� formulat asupra sesizarii nr. 2/35149 din 3 iulie 2012 a Colegiului de Conducere al Curtii de 

Apel Craiova, cu privire la problema de drept vizand natura juridica a raspunderii civile a 

asiguratorului in procesul penal in ipoteza asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru 

prejudicii produse prin accidente de autovehicule. 
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Dupa administrarea probelor dispuse ca urmare a unei cereri 

prin care se solicita divortul din culpa, solutiile pe care le 

poate pronunta instanta de judecata sunt urmatoarele: 

 

� divortul din culpa sotului parat atunci cand, din cauza unor 

motive temeinice, imputabile acestuia, raporturile dintre soti 

sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este 

posibila; 

 

� divortul din culpa ambilor soti, chiar atunci cand numai 

unul dintre ei a facut cerere, daca din dovezile administrate 

reiese ca amandoi sunt vinovati de destramarea casatoriei; 

 

� daca paratul nu a facut cerere reconventionala, iar din 

dovezile administrate rezulta ca numai reclamantul este 

culpabil de destramarea casatoriei, cererea acestuia va fi 

respinsa ca neintemeiata, cu exceptia cazului in care sunt 

indeplinite conditiile privind pronuntarea divortului din culpa 

exclusiva a reclamantului pentru separarea in fapt 

indelungata. 

 

Procedura prevazuta de NCPC in cazul divortului din culpa sotilor 

Noul Cod de procedura civila reglementeaza in cadrul art. 933-934 institutia divortului 
din culpa sotilor, prevederi ce se completeaza cu dispozitiile art. 379 din Noul Cod civil. 
 

 

O alta varianta a divortului din culpa este divortul pentru separarea in fapt indelungata.  

Astfel, cand sotii sunt separati in fapt de cel putin 2 ani, oricare dintre ei va putea cere 

divortul, asumandu-si responsabilitatea pentru esecul casatoriei. 

 

 

Pentru mai multe detalii a se vedea Drept procesual civil. Partea speciala. Editia 4 - 

Claudia Rosu, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2012 
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