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facultatilor de drept sau chiar pentru cititorii interesati de 
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InfoLEGALis reprezinta un instrument de lucru in care este 

realizata o selectie a unor elemente de noutate legislativa. 
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proiect. 
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Cooperarea administrativa in domeniul fiscal se aplica incepand cu data de  

1 ianuarie 2013 

 

In Monitorul Oficial nr. 691 din 8 octombrie 2012 a fost publicata Legea 

nr. 162/2012 privind aprobarea O.G. nr. 2/2012 pentru modificarea si 

completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. 

Prin Legea nr. 162/2012 a fost aprobata amanarea intrarii in vigoare a prevederilor 

O.G. nr. 2/2012 in materia cooperarii administrative in domeniul fiscal. 

Principalele prevederi 
 

Prevederile art. I pct. 13 privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal se aplica incepand cu 

data de 1 ianuarie 2013, cu exceptia art. 109
12

 care priveste sfera de aplicare si conditiile schimbului 

automat obligatoriu de informatii, care se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2015. 

MFP a aprobat formularul de declarare a numerarului la frontiera comunitara 

In Monitorul Oficial nr. 693 din 9 octombrie 2012 a fost publivat 

Ordinul nr. 2028/2012 al Ministerului Finantelor Publice, al Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala si al Autoritatii Nationale a Vamilor 

pentru stabilirea formularului unic al Uniunii Europene utilizat la 

declararea numerarului la frontiera comunitara. 

Conform Ordinului nr. 2028/2012, birourile vamale de frontiera pun gratuit la 

dispozitia persoanelor fizice, la solicitarea acestora, formularul de declarare a 

numerarului la frontiera comunitara. 

Principalele prevederi 
 

� Formularul unic al Uniunii Europene utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitara, 

conform art. 156 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, a fost aprobat 

prin H.G. nr. 707/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si conform Regulamentului (CE) 

nr. 1.889/2005 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul 

numerarului la intrarea sau iesirea din Comunitate. 

� Formularul contine instructiuni de completare si este redactat in limbile romana si engleza. 

� Birourile vamale de frontiera pun gratuit la dispozitia persoanelor fizice, la solicitarea acestora, 

formularul de declarare. 

� Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul vicepresedintelui 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 7.541/2007. 
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In Monitorul Oficial nr. 693 din 9 octombrie 2012 a fost publicat Ordinul 

nr. 17/2012 al Comisiei se Supraveghere a Asigurarilor (CSA) pentru 

modificarea Normelor privind utilizarea formularului Constatare amiabila 

de accident, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui CSA nr. 21/2008. 

Principalele prevederi 
 

Ordinul a fost adoptat: 

� in conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile 

in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, 

� in temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27), art. 5 lit. c), art. 8 alin. (1) si ale art. 47 pct. 2 lit. k) 

din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu 

modificarile si completarile ulterioare, si 

� potrivit Hotararii Consiliului CSA din data de 12 septembrie 2012, prin care s-a adoptat 

modificarea Normelor privind utilizarea formularului Constatare amiabila de accident, puse in 

aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 21/2008. 

Prin Ordinul nr. 17/2012 al Comisiei se Supraveghere a Asigurarilor s-a aprobat modificarea 

continutului formularului privind constatarea amiabila de accident. 

Principalele prevederi 
 

Normele se modifica si se completeaza astfel: 

In ceea ce priveste rezerva de daune: 

� in cazul pretentiilor de despagubiri care fac obiectul unei actiuni in instanta, rezerva de dauna 

se va constitui si se va mentine la nivelul pretentiilor solicitate in instanta, in limita sumei 

asigurate, cu exceptia pretentiilor de despagubiri pentru daune morale ca urmare a vatamarilor 

corporale sau decesului. 

� in cazul pretentiilor de despagubiri care fac obiectul unei actiuni in instanta, in calculul rezervei 

de dauna se va lua in considerare si valoarea estimata a cheltuielilor totale de judecata. 

� in cazul pretentiilor de despagubiri pentru daune morale ca urmare a vatamarilor corporale 

sau decesului, rezerva de dauna se va constitui pe baza jurisprudentei si a practicii societatii de 

asigurare. Asiguratorii au obligatia sa instituie si sa aprobe proceduri interne de calcul al rezervei 

de dauna pentru cazurile de daune morale ca urmare a vatamarii corporale sau decesului, care 

vor fi notificate Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor cu 30 de zile inainte de aplicarea lor. 

CSA a modificat normele privind activitatea de asigurari generale 

 

In Monitorul Oficial nr. 696 din 10 octombrie 2012 a fost publicat Ordinul 

nr. 19/2012 al CSA pentru modificarea si completarea Normelor privind 

metodologia de calcul si evidenta a rezervelor tehnice minimale pentru 

activitatea de asigurari generale, puse in aplicare prin Ordinul 

presedintelui CSA nr. 3.109/2003. 

CSA a aprobat modificarea formularului privind  

constatarea amiabila de accident 
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In Monitorul Oficial nr. 698 din 11 octombrie 2012 a fost publicata 

Hotararea nr. 799/2012 a Plenului CSM pentru modificarea 

Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de 

promovare a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea 

Plenului CSM nr. 621/2006. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat modificarea Regulamentului privind 

organizarea si desfasurarea concursului de promovare a judecatorilor si procurorilor in 

functii de executie vacante. 

Principalele prevederi 
 

In ceea ce priveste conditiile pentru inscrierea la concursul de promovare a judecatorilor si 

procurorilor Hotararea nr. 799/2012 prevede: 

� Pot participa la concursul de promovare in functii de executie vacante sau pe loc judecatorii si 

procurorii care indeplinesc la data sustinerii probelor scrise conditiile de vechime prevazute la 

art. 44 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare, care la ultima evaluare au avut calificativul «foarte 

bine» si nu au fost sanctionati disciplinar in ultimii 3 ani. 

� La medii egale au prioritate, in urmatoarea ordine: candidatii care au titlul stiintific de doctor 

in drept, cei care au vechime mai mare in functia de judecator sau de procuror, cei care au 

calitatea de doctorand, candidatii care au absolvit cursuri de masterat sau care au absolvit 

cursuri postuniversitare ori candidatii care au activitate publicistica in specialitate, iar in cazul in 

care egalitatea se pastreaza dupa aplicarea acestor criterii vor fi avute in vedere in urmatoarea 

ordine: nota obtinuta la proba scrisa tip grila pentru verificarea cunostintelor practice, vechimea 

la instanta/parchetul al carei/carui grad profesional il detine judecatorul/procurorul, media 

obtinuta la ultima evaluare, media obtinuta la examenul de capacitate. 

� Judecatorii si procurorii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 27, dar care nu au fost 

promovati ca urmare a lipsei posturilor vacante pot fi promovati in posturile ce se vacanteaza la 

instantele si parchetele pentru care au optat la inscriere, in termen de 3 luni de la data validarii 

concursului. 

CSM a aprobat modificarea regulamentului de concurs pentru promovarea 

judecatorilor si procurorilor 
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In Monitorul Oficial nr. 692 din 9 octombrie 2012 a fost publicat Ordinul nr. 

24/2012 al Inspectiei Judiciare privind aprobarea Regulamentului de 

organizare si functionare a Inspectiei Judiciare. 

Prin Ordinul nr. 24/2012 a fost aprobat Regulamentul de organizare si functionare a Inspectiei 

Judiciare, care functioneaza ca structura autonoma in cadrul CSM. 
 

Principalele prevederi 
 

� Inspectia Judiciara functioneaza ca structura autonoma in 

cadrul CSM si actioneaza potrivit principiului independentei 

operationale; are personalitate juridica si sediul in Bucuresti. 

� Scopul Inspectiei Judiciare este acela de a contribui la 

imbunatatirea calitatii actului de justitie, a eficientei si 

eficacitatii sistemului judiciar, prin intermediul unor verificari 

independente si de evaluare a activitatii acestuia. 

� Structura, organizarea si atributiile Inspectiei Judiciare sunt 

prevazute in Legea nr. 317/2004 privind CSM, republicata, in 

alte legi si acte normative speciale, precum si in prezentul 

regulament. 

� Verificarile efectuate de Inspectia Judiciara se desfasoara cu 

respectarea principiilor independentei judecatorilor si 

procurorilor, supunerii lor numai legii, precum si autoritatii de 

lucru judecat. 

� Actele, documentele sau orice informatii referitoare la 

lucrarile aflate pe rolul Inspectiei Judiciare au caracter 

confidential, cu exceptia celor care constituie, potrivit legii, 

informatii de interes public. 

� Inspectia Judiciara colaboreaza cu Consiliul Superior al 

Magistraturii, Ministerul Justitiei, Inalta Curte de Casatie de 

Justitie, Ministerul Public, instantele judecatoresti, precum si cu 

orice alte institutii cu atributii in domeniul justitiei. 

� Inspectia Judiciara este condusa de inspectorul-sef, ajutat de 

inspectorul-sef adjunct, numiti prin concurs organizat de CSM, in 

conditiile legii, pe o perioada de 3 ani. Mandatul poate fi innoit o 

singura data. 

� Adunarea generala a inspectorilor judiciari este compusa din 

toti inspectorii judiciari in functie din cadrul Inspectiei Judiciare. 

Structura 

organizatorica si 

functionala 

Inspectia Judiciara 

functioneaza cu 

urmatoarele categorii de 

personal: 

• inspectori judiciari; 

• personal de specialitate 

juridica asimilat 

magistratilor; 

• functionari publici; 

• personal contractual. 

 

In cadrul Inspectiei 

Judiciare 

functioneaza: 

• Directia de inspectie 

judiciara pentru 

judecatori; 

• Directia de inspectie 

judiciara pentru 

procurori; 

• Directia economica si 

administrativ; 

• Directia registratura, 

sinteze si contencios; 

• Compartimentul de 

informare publica si 

relatii cu mass-media; 

• Compartimentul 

documente si informatii 

clasificate. 

 

 

Regulamentul de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare 
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Legea nr. 166/2012 stabileste noi conditii pentru stabilirea venitului net lunar al familiei in 

situatia in care se doreste acordarea de beneficii de asistenta sociala, precum si sanctiunile 

aplicabile beneficiarilor de ajutoare sociale in cazul neachitarii taxelor si impozitelor locale.

 

Stabilirea venitului net lunar al familiei in situatia acordarii  

de beneficii de asistenta sociala 

Plata ajutorului 

social se poate 

suspenda 

 

� numai prin decizie a 

directorului executiv, 

in urmatoarele situatii: 

 

a) in situatia in care 

agentia teritoriala 

constata, pe baza 

documentelor 

transmise de primar, 

ca s-a stabilit un 

cuantum eronat al 

ajutorului social; 

 

b) pe o perioada de 3 

luni consecutive se 

inregistreaza mandate 

postale returnate 

pentru titularul 

ajutorului social; 

 

c) in urma controlului 

efectuat de inspectorii 

sociali sau de 

reprezentanti ai Curtii 

de Conturi a Romaniei 

s-au constatat date 

eronate cu privire la 

componenta familiei 

sau a veniturilor 

beneficiarilor. 

 

In Monitorul Oficial nr. 699 din 11 octombrie 2012 a fost publicata Legea 

nr. 166/2012 privind aprobarea O.U.G. nr. 124/2011 pentru modificarea si 

completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de 

beneficii de asistenta sociala. 

� La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, dupa caz, al persoanei singure 

se iau in considerare: toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat in 

luna anterioara depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de 

asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu 

caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suporta, obligatii legale de 

intretinere si alte creante legale, cu exceptia alocatiei pentru sustinerea familiei, 

a bugetului personal complementar, a ajutoarelor de stat acordate in baza O.G. 

nr. 14/2010, a burselor de studiu si a burselor sociale, precum si a sprijinului 

financiar prevazut de H.G. nr. 1.488/2004. 

� Dupa stabilirea dreptului de ajutor social, titularul ajutorului social are 

obligatia de a depune, din 3 in 3 luni, la primaria localitatii sau, dupa caz, a 

sectorului municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi are domiciliul ori 

resedinta, o declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si 

veniturile realizate de membrii acesteia, care va contine obligatoriu datele de 

identificare ale titularului si membrilor familiei. Modelul declaratiei pe propria 

raspundere se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prevederilor 

prezentei legi. 

� Incepand cu anul 2012, pentru mentinerea dreptului la ajutorul social, 

familiile si persoanele singure beneficiare, cu drepturi stabilite de cel putin 6 

luni, au obligatia sa isi achite impozitele si taxele fata de bugetul local pentru 

bunurile pe care le detin in proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

� Verificarea indeplinirii obligatiei se realizeaza anual, pana la data de  

31 ianuarie a fiecarui an, pentru obligatiile de plata catre bugetul local aferente 

anului anterior. 

� Pentru beneficiarii ajutorului social care nu si-au achitat impozitele si taxele 

locale in termen, serviciul de specialitate al primarului are obligatia sa comunice 

acestora suma de plata, iar in cazul in care prin hotarare a autoritatii 

administratiei publice locale s-a stabilit esalonarea, reducerea sau scutirea 

obligatiilor legale de plata, se va comunica si termenul scadent pentru acestea. 

� In situatia in care, pana la data de 31 martie a fiecarui an, primarul constata 

ca nu a fost indeplinita obligatia de achitare a impozitelor si taxelor fata de 

bugetul local, acesta suspenda, prin dispozitie, dreptul la ajutorul social pe o 

perioada de 5 luni, incepand cu drepturile aferente lunii aprilie. 

� Achitarea obligatiilor legale fata de bugetul local in perioada legala atrage 

reluarea, prin dispozitia primarului, a dreptului la ajutorul social, incepand cu 

luna urmatoare celei in care s-a achitat obligatia, inclusiv pentru drepturile 

cuvenite in perioada suspendarii. 
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Procedura de inregistrare a contractelor/documentelor incheiate cu 

persoanele juridice straine si nerezidente 

In Monitorul Oficial nr. 695 din 10 octombrie 2012 a fost publicat Ordinul 

nr. 1400/2012 al Ministerului Finantelor Publice si al ANAF privind 

procedura de inregistrare a contractelor/documentelor incheiate intre 

persoane juridice romane, persoane fizice rezidente, precum si sediile 

permanente din Romania apartinand persoanelor juridice straine si 

persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente. 
 

 Procedura 
 

� Persoanele juridice romane, persoanele fizice rezidente, precum si sediile permanente din Romania 

apartinand persoanelor juridice straine au obligatia sa inregistreze contractele/documentele incheiate cu 

persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente care executa pe teritoriul Romaniei prestari de 

servicii de natura lucrarilor de constructii, de montaj, activitatilor de supraveghere, activitatilor de 

consultanta, de asistenta tehnica si a oricaror altor servicii prestate in Romania, care genereaza venituri 

impozabile. 

� Inregistrarea contractelor/documentelor mentionate mai sus, indiferent de durata acestora, se 

efectueaza la organele fiscale teritoriale in a caror raza persoanele juridice romane, persoanele fizice 

rezidente, precum si sediile permanente din Romania apartinand persoanelor juridice straine, isi au 

domiciliul fiscal, conform legii. 

� Prin exceptie, persoanele juridice romane care au calitatea de contribuabili mari si mijlocii, potrivit 

reglementarilor legale in vigoare, au obligatia inregistrarii contractelor/documentelor la organul fiscal 

competent pentru administrare. 

� Atunci cand nu este incheiat contract in forma scrisa, se inregistreaza documentele care justifica 

prestarile efective de servicii pe teritoriul Romaniei: situatii de lucrari, procese-verbale de receptie, 

rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, studii de piata sau orice alte documente corespunzatoare. 

� Nu fac obiectul inregistrarii: Contractele/documentele incheiate de persoane juridice romane, 

persoane fizice rezidente, precum si sediile permanente din Romania apartinand persoanelor juridice 

straine cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente pentru activitati desfasurate in afara 

teritoriului Romaniei. 

� Inregistrarea contractelor/documentelor care justifica prestarile efective de servicii pe teritoriul 

Romaniei se realizeaza prin depunerea, la organul fiscal competent, a „Declaratiei de inregistrare a 

contractelor/documentelor care justifica prestarile efective de servicii pe teritoriul Romaniei, 

initiale/aditionale (conexe), incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente“. 

� Declaratia se depune pentru fiecare contract sau document care justifica prestarile efective de servicii 

efectuate pe teritoriul Romaniei, in termen de 30 de zile de la data incheierii contractelor sau de la data 

emiterii oricaror documente prevazute de lege. 

� In situatia in care in datele declarate initial intervin modificari, acestea se declara in termen de 30 de 

zile de la data producerii acestora, prin depunerea unei declaratii rectificative. Declaratia se rectifica 

bifandu-se cu „X“ casuta prevazuta in acest scop. 

� Organul fiscal competent organizeaza evidenta contractelor/documentelor care justifica prestarile 

efective de servicii pe teritoriul Romaniei intr-un registru al contractelor/documentelor care justifica 

prestarile efective de servicii pe teritoriul Romaniei, incheiate cu persoane juridice straine sau persoane 

fizice nerezidente, care se conduce informatizat. 
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A fost infiintata o comisie de ancheta privind  

abuzurile inregistrate la referendum 

In Monitorul Oficial nr. 699 din 11 octombrie 2012 a fost publicata Hotararea 

nr. 38/2012 a Senatului privind infiintarea Comisiei de ancheta privind 

abuzurile semnalate in activitatile desfasurate de autoritatile si institutiile 

publice in cazul votului de la referendumul din 29 iulie 2012. 

Principalele prevederi 
 

� Senatul Romaniei a aprobat infiintarea unei comisii de ancheta privind abuzurile semnalate in 

activitatile desfasurate de autoritatile si institutiile publice in cazul votului de la referendumul 

pentru demiterea presedintelui. 

� Constatarile, concluziile si propunerile Comisiei vor face obiectul unui raport, care va fi depus 

la Biroul permanent pana la data de 15 noiembrie 2012. 

 

 

Legea privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor  

a fost republicata 

 

Principalele prevederi 
 

� prin spalarea banilor se intelege: 

a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni, in scopul 

ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau in scopul de a ajuta persoana care a 

săvârşit infractiunea din care provin bunurile sa se sustraga de la urmarire, judecata sau executarea 

pedepsei; 

b) ascunderea sau disimularea adevaratei naturi a provenientei, a situarii, a dispozitiei, a circulatiei sau 

a proprietatii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscand ca bunurile provin din savarsirea 

de infractiuni; 

c) dobandirea, detinerea sau folosirea de bunuri, cunoscand ca acestea provin din savarsirea de 

infractiuni. 

� finantarea actelor de terorism: infractiunea prevazuta la art. 36 din Legea nr. 535/2004 privind 

prevenirea si combaterea terorismului; 

� tranzactie suspecta: operatiunea care aparent nu are un scop economic sau legal ori care, prin 

natura ei si/sau caracterul neobisnuit in raport cu activitatile clientului uneia dintre persoanele 

prevazute la art. 10, trezeste suspiciunea de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism; 

� transferuri externe in si din conturi: transferurile transfrontaliere, astfel cum sunt acestea definite 

potrivit reglementarilor nationale in materie, precum si operatiunile de plati si incasari efectuate intre 

rezidenti si nerezidenti pe teritoriul Romaniei; 

In Monitorul Oficial nr. 702 din 12 octombrie 2012 a fost republicata Legea 

nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si 

pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor 

de terorism. 
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� institutie de credit: entitatea definita la art. 7 alin. (1) pct. 10 din O.U.G. nr. 99/2006 privind institutiile 

de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

� relatie de afaceri: relatia profesionala sau comerciala legata de activitatile profesionale ale persoa-

nelor prevazute la art. 10 si despre care, la momentul initierii, se considera a fi de o anumita durata; 

� operatiuni ce par a avea o legatura intre ele: operatiunile aferente unei singure tranzactii decurgand 

dintr-un singur contract comercial sau intelegere de orice natura intre aceleasi parti si a caror valoare 

este fragmentata in transe mai mici de 15.000 euro ori echivalentul in lei, atunci cand acestea sunt 

efectuate in cursul aceleiasi zile bancare, in scopul evitarii cerintelor legale; 

� banca fictiva: o institutie de credit ori o institutie care desfasoara activitate echivalenta, inregistrata 

intr-o jurisdictie in care aceasta nu are o prezenta fizica, respectiv conducerea si administrarea activitatii 

si evidentele institutiei nu sunt situate in acea jurisdictie, si care nu este afiliata la un grup financiar 

reglementat; 

� furnizori de servicii pentru societatile comerciale si alte entitati sau constructii juridice: orice persoana 

fizica sau juridica care presteaza cu titlu profesional oricare dintre urmatoarele servicii pentru terti: 

- constituie societati comerciale sau alte persoane juridice;  

- exercita functia de director ori administrator al unei societati sau are calitatea de asociat al unei 

societati in comandita ori o calitate similara in cadrul altor persoane juridice sau intermediaza ca o alta 

persoana sa exercite aceste functii ori calitati; 

- furnizeaza un sediu social, un domiciliu ales sau orice alt serviciu legat de o societate comerciala, o 

societate in comandita sau orice alta persoana juridica ori constructie juridica similara; 

- are calitatea de fiduciar in derularea unor activitati fiduciare exprese sau a altor operatiuni juridice 

similare ori intermediaza ca o alta persoana sa exercite aceasta calitate; 

- actioneaza sau intermediaza ca o alta persoana sa actioneze ca actionar pentru o persoana, alta decat o 

societate ale carei actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata care este supusa unor cerinte de 

publicitate in conformitate cu legislatia comunitara sau cu standarde fixate la nivel international; 

� grup: un grup de entitati, asa cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 13 din O.U.G. nr. 98/2006 privind 

supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, a societatilor de asigurare si/sau de reasigurare, a 

societatilor de servicii de investitii financiare si a societatilor de administrare a investitiilor dintr-un 

conglomerat financiar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 152/2007. 

Proceduri de identificare a clientilor si de prelucrare a informatiilor referitoare la spalarea 

banilor 

� De indata ce o persoana fizica are suspiciuni ca o operatiune ce urmeaza sa fie efectuata are ca scop 

spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism, informeaza persoana desemnata de catre perosana 

juridica in vederea aplicarii prezentei legi, care sesizeaza imediat Oficiul National de Prevenire si 

Combatere a Spalarii Banilor, denumit in continuare Oficiul. 

� Persoana desemnata analizeaza informatiile primite si sesizeaza Oficiul cu privire la suspiciunile 

motivate rezonabil. Acesta confirma primirea sesizarii. 

� Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a 

Asigurarilor sau Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private va informa de indata Oficiul cu 

privire la autorizarea ori refuzul autorizarii operatiunilor prevazute la art. 28 din Legea nr. 535/2004, 

comunicand si motivul pentru care s-a dispus solutia respectiva. 

� Daca Oficiul considera necesar, poate dispune, motivat, suspendarea efectuarii operatiunii pe o 

perioada de 48 de ore. 

� In cazul in care cele 48 de ore se implinesc intr-o zi nelucratoare, termenul se proroga pana la prima zi 

lucratoare. Suma pentru care s-a dispus suspendarea operatiunii ramane blocata in contul titularului 

pana la expirarea perioadei pentru care s-a dispus suspendarea sau, dupa caz, pana la dispunerea altei 

masuri de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in conditiile legii. 
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Actualitate europeana 
 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Au fost numiti 6 membri romani si 5 supleanti romani in cadrul Comitetului Regiunilor 
 

In Jurnalul Oficial nr. L 274 din 9 octombrie 2012 a fost publicata Decizia nr. 2012/626/UE a Consiliului din 4 

octombrie 2012. 

Ca urmare a incheierii mandatelor aceste locuri de membri au devenit vacante. Astfel, au fost numiti pentru 

durata ramasa a mandatului, respectiv pana la 25 ianuarie 2015, urmatorii: Cristian Mihai ADOMNITEI, Dragos 

Adrian BENEA, Ovidiu BRAILOIU, Csaba BORBOLY, Mariana GAJU, Emilian OPREA. In calitate de supleanti: Andrei 

Ioan CHILIMAN, Veronica DIACONU, Petru Nicolae IOTCU, Marian PETRACHE, Silviu PONORAN. 

 

Directiva de punere in aplicare privind transplantul de organe 
 

In Jurnalul Oficial nr. L 275 din 10 octombrie 2012 a fost publicata Directiva de punere in aplicare 2012/25/UE a 

Comisiei din 9 octombrie 2012 de stabilire a procedurilor de informare pentru schimbul, intre statele membre, 

de organe umane destinate transplantului. 

Pentru a asigura un nivel inalt de sanatate publica, directiva se aplica schimburilor transfrontaliere de organe 

umane destinate transplantului in interiorul Uniunii Europene. In cadrul punerii in aplicare a prezentei directive, 

statele membre trebuie sa se asigure ca prelucrarea datelor cu caracter personal ale donatorilor si ale 

primitorilor este in conformitate cu Directiva 95/46/CE. 

 

Au fost numiti membrii si supleantii in cadrul Comitetului consultativ pentru libera 

circulatie a lucratorilor 
 

In Jurnalul Oficial nr. C 302 din 6 octombrie 2012 a fost publicata Decizia nr. 2012/C 302/01 a Consiliului din 4 

octombrie 2012 de numire a membrilor si a supleantilor in cadrul Comitetului consultativ pentru libera circulatie 

a lucratorilor. 

Pentru Romania au fost numiti Auras MARINESCU si Oana BARBUT in calitate de membri si Bogdan-Tiberius 

PASCA in calitate de supleant. 

 

Ultima publicatie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. C 303 din 6 octombrie 2012 a fost publicata Ultima publicatie a Curtii de Justitie a Uniunii 

Europene.  

Aceasta cuprinde procedurile jurisdictionale de la Curtea de Justitie si Tribunal. 

 

Comunicarea Comisiei privind ajutoarele de stat sub forma compensatiilor pentru obligatia 

de serviciu public 
 

In Jurnalul Oficial nr. C 308 din 12 octombrie 2012 a fost publicata Comunicarea Comisiei – Cadrul Uniunii 

Europene pentru ajutoarele de stat sub forma compensatiilor pentru obligatia de serviciu public (2011). 

Acceptarea de catre toate statele membre a propunerii Comisiei privind masurile utile in temeiul articolului 108 

alineatul (1) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene. 

Conform Comunicarii, Comisia a propus ca masuri adecvate ca statele membre sa publice lista schemelor de 

ajutoare existente care trebuie aliniate cu dispozitiile acestei comunicari pana la 31 ianuarie 2013 si sa alinieze 

schemele de ajutor in cauza cu aceasta comunicare pana la 31 ianuarie 2014. 

 

Normele de aplicare a Regulamentului referitor la protectia datelor 
 

In Jurnalul Oficial nr. C 308 din 12 octombrie 2012 a fost publicata Decizia Inaltului Reprezentant al Uniunii pentru 

afaceri externe si politica de securitate din 8 decembrie 2011 privind normele referitoare la protectia datelor. 

Decizia stabileste normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 in ceea ce priveste Serviciul European 

de Actiune Externa („SEAE”). 
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Curtea de Justitie a Uniunii Europene  
 

� Domnul Vassilios Skouris a fost reales presedinte al Curtii de Justitie a Uniunii Europene 

Dupa inlocuirea partiala a membrilor Curtii de Justitie, domnul Vassilios Skouris, presedinte al acestei institutii 

incepand cu 7 octombrie 2003, a fost reconfirmat in functia sa de presedinte al Curtii de Justitie a Uniunii 

Europene pentru perioada 9 octombrie 2012 - 6 octombrie 2015. 

� Domnul Koen Lenaerts a fost ales vicepresedinte al Curtii de Justitie 

Ca urmare a inlocuirii partiale a membrilor Curtii de Justitie, domnul Koen Lenaerts, judecator la Curte 

incepand cu 7 octombrie 2003, a fost ales vicepresedinte al Curtii de Justitie pentru perioada cuprinsa intre 9 

octombrie 2012 si 6 octombrie 2015. 

� Hotararea in cauza C-364/10, Ungaria/Slovacia 

Slovacia nu a incalcat dreptul Uniunii atunci cand a refuzat intrarea presedintelui Ungariei pe teritoriul sau. 

Imprejurarea ca un cetatean al Uniunii exercita functia de sef de stat este de natura sa justifice o limitare, 

intemeiata pe dreptul international, a exercitiului dreptului de libera circulatie 

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.  

 

 

Actualitate europeana 
 

 

Concursuri europene 
 

 

�  Invitatie pentru exprimarea interesului pentru agenti contractuali pentru misiuni temporare 

Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) doreste sa intocmeasca o lista de candidati interesati sa 

lucreze pe perioada determinata, in baza unor contracte de agenti contractuali. Fisele posturilor se publica 

intr-un document separat, disponibil pe site-ul internet al agentiei. 

Aceasta invitatie a fost publicata in Jurnalul Oficial nr. 305A din 10 octombrie 2012. 

Locul desfasurarii activitatii este Canary Wharf, Londra. Candidatii trebuie sa fie cetateni ai unui stat membru 

al Uniunii Europene sau ai Islandei, Norvegiei sau Liechtensteinului, cu conditia sa fie in deplinatatea 

drepturilor cetatenesti. 

Textul complet al conditiilor de angajare si fisa postului trebuie descarcate de pe site-ul web: 

http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm 

Cererile trebuie depuse electronic cu ajutorul formularului disponibil pe site-ul internet EMA, iar termenul 

pentru depunerea formularelor de candidatura este 10 noiembrie 2012, ora 24:00. 
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Proiecte inregistrate la Camera Deputatilor pe ordinea de zi 
 

� Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii 

 

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

 

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

 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art. 17 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul 

asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca 

 

� Proiect de Lege pentru modificarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru 

cresterea copiilor 

 

� Proiect de Lege privind completarea O.U.G. nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 42 din Legea nr. 107/1996 – Legea apelor 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informatiile de interes public, cu completarile si modificarile ulterioare 

 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea 

 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia 

lunara pentru cresterea copiilor 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 218/2002 privind organizarea si 

functionarea Politiei Romane, Legii nr. 550/2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane si 

Legii nr. 155/2010 – Legea politiei locale 

 

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

activitatii practicienilor in insolventa 

 

� Propunere legislativa privind abrogarea Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de 

la autovehicule 

 

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

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

pentru cresterea copilului 

 

 

Procesul legislativ la Camera Deputatilor si Senat 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor si Senat 

Proiecte inregistrate la Camera Deputatilor pe ordinea de zi 
 

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 292/2011 privind asistenta sociala 

 

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

pentru cresterea copiilor 

  

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 1/2011 – Legea educatiei nationale 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale si a Legii nr. 

393/2004 privind Statutul alesilor locali 

 

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

locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor 

 

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

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 258/2007 privind practica universitara a 

studentilor 

 

Proiecte de lege inregistrate la Senat pe ordinea de zi 
 

� Propunere legislativa privind exploatarea resurselor naturale cu continuturi de metale pretioase ale 

Romaniei 

 

Proiecte in lucru la Camera Deputatilor la Comisiile permanente 
 

� Propunere legislativa pentru instituirea impozitului anual asupra averii 

 

 

Proiecte de lege si propuneri legislative primite la Senat 

pentru dezbatere si adoptare 
 

� Proiect de lege privind completarea Legii nr. 1/2011 – Legea educatiei nationale 
 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 09.10.2012 

- termen depunere raport: 10.10.2012 
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Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri a publicat, in data de 10 

octombrie, un proiect de ordonanta de urgenta privind infiintarea unei societati 

comerciale care sa aiba ca obiect principal de activitate „Activitati de intermediere in 

comertul cu ridicata” – Cod CAEN 461. Acesta entitate va identifica mecanisme de 

reluare a activitatilor economice, a functionarii unor societati de stat in conditii de 

profitabilitate, mecanisme care sa asigure mentinerea locurilor de munca si crearea 

unei atractivitati sporite a mediului de afaceri romanesc, va propune metode de marire 

a competitivitatii produselor in vederea comercializarii acestora pe pieta interna si cele 

straine. 

OSIM solicita revenirea la nivelul de personal din 2009 

 
Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri a publicat, in data de 10 

octombrie, un proiect de hotarare privind ocuparea posturilor vacante din cadrul 

Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci. 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca OSIM a avut in ultimii 3 ani o diminuare de personal de cca. 30%, 

ceea ce pune extrem de serios in discutie capacitatea institutionala de a indeplini obligatiile legale si 

administrative pe plan national si international. 

Corpul examinatorilor de brevete, deja restrans, este imbatranit si se va diminua in ritmul actual si mai mult in 

anii urmatori. In timp ce numarul de examinatori s-a diminuat considerabil prin reducerile de personal, numarul 

cererilor de brevet de inventie depuse de inventatorii romani a crescut cu cca. 35% in ultimii 2-3 ani, urmare 

politicii de promovare a inovarii impuse si de Uniunea Europeana, ceea ce creste presiunea asupra activitatii de 

examinare, in urma careia brevetele ar trebui sa se acorde cu maximum de celeritate. Ca atare, prin prezentul 

proiect, se solicita revenirea la numarul de 252 de persoane, stabilit de H.G. nr. 1634/2009. 

 

� Propunerile, sugestiile si opiniile privind proiectul de act normativ se primesc la adresa de e-mail: 

dezbateri_publice@minind.ro. 

Motivele elaborarii proiectului 
 

� Rusia, Belarus si Kazahstan au pus bazele unei uniuni economice si vamale in 2010 care urmeaza sa devina in 

curand o piata comuna, emergenta pietei unice europene;  

� In august 2012 Rusia a aderat la Organizatia Mondiala a Comertului, ceea ce creeaza premisele deschiderii 

unor noi piete de desfacere. Piata ruseasca este importanta pentru multi parteneri comerciali si are o 

pozitionare geostrategica foarte buna; 

� Se deschide calea unui numar tot mai mare de oportunitati de afaceri pentru comerciantii romani sa-si 

exporte si sa-si vanda produsele si serviciile catre noii membrii; 

� Desfintarea barierelor vamale la exportul din Rusia si accesul facilitat al produselor europene pe o piata de 

aproximativ 300.000.000 de consumatori. 

 

� Propunerile, sugestiile si opiniile privind proiectul de act normativ se primesc la adresa de e-mail: 

dezbateri_publice@minind.ro. 

MECMA propune infiintarea unei societati comerciale pentru  

activitati de intermediere in comertul cu ridicata  

 

Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 
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Decrete semnate in perioada 6 - 12 octombrie 2012 

 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 124/2011 

pentru modificarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de 

beneficii de asistenta sociala; 

 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 297/2004 

privind piata de capital; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 106/2011 pentru modificarea Titlului 

XI „Renta viagera agricola” din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, 

precum si unele masuri adiacente si pentru stabilirea unor masuri privind plata rentei viagere agricole 

in anul 2011; 

 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 5/2012 pentru modificarea si 

completarea O.U.G. nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual avand ca obiectiv 

dezvoltarea regionala; 

 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 123/2011 pentru acceptarea majorarii 

cotei de participare a Romaniei la Fondul Monetar International. 
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17 

octombrie  

Depunerea Situatiei livrarilor de 

tigarete in luna ... anul ... pentru 

luna precendenta Formular 

Antrepozitarii autorizati, 

operatorii inregistrati/ 

estinatarii inregistrati si 

importatorii autorizati de astfel 

de produse 

• alin. (1) al pct. 

52 din H.G. nr. 

1620/2009  

 

17 

octombrie  

Depunerea Situatiei 

centralizatoare privind 

achizitiile/utilizarile de produse 

accizabile si livrarile de produse 

finite rezultate in luna pentru luna 

precendenta Formular 

Operatorii economici care 

detin autorizatie de utilizator 

final (alcoolul etilic si alte 

produse alcoolice)  

• art. 20658 din 

Codul fiscal 

17 

octombrie  

Depunerea Situatiei 

centralizatoare privind achizitiile 

si livrarile de produse accizabile 

pentru luna precendenta Formular 

Destinatarii inregistrati si 

reprezentantii fiscali pentru 

achizitiile si livrarile 

intracomunitare de produse 

accizabile 

• art. 20650 din 

Codul fiscal 

17 

octombrie  

Depunerea Situatiei 

centralizatoare privind achizitiile 

si livrarile de produse energetice 

pentru luna precendenta Formular 

Operatorii economici care 

detin autorizatii de utilizator 

final 

• art. 20620 din 

Codul fiscal 

• alin. (22) al pct. 

82 din H.G. nr. 

1620/2009 

17 

octombrie  

Depunerea Evidentei 

achizitionarii, utilizarii si 

returnarii marcajelor pentru luna 

precendenta Formular 

Antrepozitarii autorizati, 

destinatarii inregistrati si 

importatorii autorizati de 

produse supuse marcarii 

• art. 20664 din 

Codul fiscal 

• alin. (9) al pct. 

117.2 din H.G. 

nr. 1620/2009 

17 

octombrie  

Depunerea Situatiei cu privire la 

produsele accizabile pentru luna 

precendenta Formular 

Antrepozitarii autorizati 

pentru productie si pentru 

depozitare produse accizabile, 

precum si terminalul petrolier 

cu iesire in port autorizat ca 

antrepozit fiscal pentru 

operatiunile desfasurate in 

incinta acestuia 

• art. 20655 din 

Codul fiscal 

• pct. 109 H.G. nr. 

44/2004 

17 

octombrie  

Depunerea jurnalelor privind 

livrarile de combustibil destinat 

utilizarii exclusiv pentru aviatie / 

navigatie pentru luna precendenta 

Formular  

Antrepozitarii autorizati 

pentru productie/depozitare 
• alin. (11) al pct. 

113.1 din H.G. 

nr. 1620/2009 

 

17 

octombrie  

Depunerea jurnalelor privind 

achizitiile/ livrarile de 

combustibil destinat utilizarii 

exclusiv pentru aviatie/ navigatie 

pentru luna precendenta Formular 

(anexa 53) 

Antrepozitarii autorizati 

pentru depozitare 
• alin. (13) al pct. 

113.1 de la titlul 

VII din H.G. nr. 

1620/2009 

Agenda obligatiilor fiscale in saptamana 15-21 octombrie 

Va prezentam agenda obligatiilor fiscale in functie de data, 
de tipul obligatiei, de categoria de contribuabili, precum si 
baza legala. 
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� Una dintre formele cele mai diabolice ale criminalitatii 

contemporane din tara noastra si din alte state europene 

sau de pe alte continente este infractiunea de spalare a 

banilor. 

 

� Pe plan international, in prezent, se constata o tendinta 

generalizata de incriminare si sanctionare a faptelor de 

spalare a banilor. 

 

� In Romania, infractiunea de spalare a banilor are o 

istorie normativa aproape inexistenta, deoarece prima 

reglementare a faptei de spalare a banilor a avut loc in anul 

1999, prin adoptarea Legii nr. 21/1999, act normativ 

abrogat prin Legea nr. 656/2002. 

 

� Desi incriminarea faptei de spalare a banilor nu dateaza 

de multa vreme ca specie de fapta ilicita, in majoritatea 

statelor lumii ea a fost identificata cu mai multe secole in 

urma. 

 

� In prezent, „albirea” bunurilor obtinute din savarsirea de 

infractiuni este o practica foarte daunatoare pentru orice 

stat, in general, dar ea poate fi devastatoare pentru tarile 

in tranzitie catre economia de piata consolidata, deoarece 

poate corupe functionarii si distruge fundamentele 

economiei de piata. 

 

 

Prevenirea si combaterea spalarii banilor 

Libera circulatie a persoanelor si existenta unor mijloace rapide de comunicare la 
distanta au un pret social substantial – cresterea infractionalitatii transfrontaliere, in 
special si a fenomenului infractional, in general. 
 

Spalarea banilor negri – obtinuti ilegal – este o bariera puternica in calea identificarii 

provenientei sau originii ilicite a acestora. 

 

 

Pentru mai multe detalii a se vedea Infractiuni prevazute in legi speciale, Mihai Adrian 

Hotca, Maxim Dobrinoiu, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2010 



 

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