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Legea privind piata de capital a suferit noi modificari 

In Monitorul Oficial nr. 704 din 15 octombrie 2012 a fost publicata 

Legea nr. 167/2012 pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind 

piata de capital. 

Prin Legea nr. 167/2012 se stabileste ca S.S.I.F. functioneaza numai in baza 

autorizatiei C.N.V.M. si presteaza cu titlu profesional, in limita autorizatiei 

acordate, servicii si activitati de investitii. 

Principalele prevederi 
 

� Societatile de servicii de investitii financiare, denumite in continuare S.S.I.F., sunt persoane juridice 

romane, constituite sub forma unor societati pe actiuni, emitente de actiuni nominative, potrivit Legii 

nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

� S.S.I.F. functioneaza numai in baza autorizatiei C.N.V.M. si presteaza cu titlu profesional, in limita 

autorizatiei acordate, serviciile si activitatile de investitii, precum si serviciile conexe prevazute la art. 5 

si alte activitati care, potrivit reglementarilor ce vor fi emise de C.N.V.M. sau potrivit dispozitiilor art. 

776 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, pot fi desfasurate 

de S.S.I.F. 

 

Abuzul pe piata 

� Prevederile legii se vor aplica oricarui instrument financiar, precum si certificatelor de emisii de gaze 

cu efect de sera admise la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania sau dintr-un stat 

membru ori pentru care a fost inregistrata o cerere de admitere la tranzactionare, indiferent daca 

tranzactia a avut loc sau nu in cadrul respectivei piete reglementate, precum si licitatiilor de certificate 

de emisii de gaze cu efect de sera realizate in conformitate cu legislatia europeana in vigoare. 

 

Interdictiile si dispozitiile prevazute se vor aplica: 

• operatiunilor derulate in Romania sau in strainatate cu instrumente financiare si certificate de emisii 

de gaze cu efect de sera care sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata situata sau operand 

in Romania ori pentru care exista o cerere de admitere la tranzactionare pe respectiva piata; 

• operatiunilor derulate in Romania cu instrumente financiare si certificate de emisii de gaze cu efect de 

sera care sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania sau dintr-un stat membru 

ori pentru care exista o cerere de admitere la tranzactionare pe o astfel de piata. 
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In Monitorul Oficial nr. 704 din 15 octombrie 2012 a fost publicat Ordinul 

nr. 1026 al ANCPI pentru aprobarea Actului aditional nr. 2 la Protocolul de 

colaborare incheiat cu U.N.N.P.R. privind modul de efectuare a 

operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a 

publicitatii imobiliare nr. 7/1996. 

Principalele prevederi 

Atributiile ANCPI prin oficiile de cadastru si publicitate imobiliara: 

� Sa elibereze la cerere notarilor publici extrase sau, dupa caz, copii ale cartilor funciare ori 

certificate de sarcini. Atat cererea, cat si certificatele, extrasele si copiile pot fi transmise intre 

notarul public si birourile de cadastru si publicitate imobiliara prin fax, e-mail, on-line sau prin orice 

alta modalitate de comunicare care asigura confirmarea de primire. Eliberarea documentelor 

solicitate nu va fi conditionata de primirea cererilor in original 

Procedura comunicarii on-line a actelor intre notarii publici si oficiile teritoriale 

� ANCPI, prin oficiile teritoriale, va asigura notarilor publici, denumiti in cuprinsul prezentului 

capitol utilizatori, posibilitatea inregistrarii on-line a cererilor, prin acces la modulul «Registrul 

General de Intrare» (RGI) al sistemului informatic. 

� Accesul si retragerea dreptului de acces al notarului public la platforma informatica vor fi 

asigurate la cererea UNNPR. In situatia nerespectarii procedurilor de lucru convenite, ANCPI va 

limita accesul notarului public la platforma informatica, cu acordul prealabil al UNNPR. 

Acces si securitate 

� Accesul notarilor publici la platforma informatica se face pe baza de parola statica sau certificat 

digital. Responsabilitatea actiunilor realizate in sistemul informatic, a corectitudinii datelor 

introduse si a efectelor juridice produse de acestea, precum si asigurarea confidentialitatii 

elementelor de acces in sistem apartin exclusiv utilizatorului. 

Implementare 

� Implementarea accesului notarilor publici la modulul RGI se va face la nivelul camerelor notarilor 

publici, in etape, dupa un grafic stabilit de comun acord. ANCPI, prin oficiile teritoriale, va coordona 

actiunile si activitatile de implementare, cu sprijinul si colaborarea efectiva a camerelor notarilor 

publici. 

Disponibilitatea sistemului 

� Sistemul va fi disponibil notarilor publici pentru cereri de eliberare a extraselor pentru 

autentificare si pentru cereri de inscriere in cartea funciara in programul de lucru al birourilor de 

cadastru si publicitate imobiliara (BCPI) convenit prin protocol incheiat cu camerele notarilor 

publici. Pentru furnizarea celorlalte servicii sistemul va fi disponibil permanent. 

Fluxuri de lucru 

� Notarul poate inregistra in sistemul informatic toate tipurile de cereri pentru furnizarea 

serviciilor de cadastru si publicitate imobiliara, conform codurilor aferente acestora, stabilite prin 

ordinul privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI si unitatile sale 

subordonate. Notarul public este considerat persoana abilitata prin lege speciala sa solicite 

eliberarea certificatului de identificare a numarului topografic/cadastral dupa numele/denumirea 

proprietarului. 

Prin Ordinul nr. 1026/2012 a fost aprobat Actul aditional la Protocolul de colaborare 

incheiat de ANCPI cu UNNPR, in privinta efectuarii publicitatii imobiliare. 

Notarul public poate inregistra toate tipurile de cereri pentru furnizarea 

serviciilor de cadastru si publicitate imobiliara 
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In Monitorul Oficial nr. 706 din 16 octombrie 2012 a fost publicat 

Ordinul nr. 20/1012 al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pentru 

completarea Normelor privind autorizarea si functionarea asigura-

torilor, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de 

Supraveghere a Asigurarilor nr. 16/2012. 

Prin Ordinul nr. 20/2012 Comisia de de Supraveghere a Asigurarilor a introdus noi 

restrictii in materia autorizarii si functionarii asiguratorilor, privind actionarii 

semnificativi persoane fizice sau juridice. 

Principalele prevederi 
 

� Normele privind autorizarea si functionarea asiguratorilor prevad ca pentru a putea obtine 

calitatea de actionar direct si/sau indirect al asiguratorului, fondatorii trebuie sa indeplineasca mai 

multe conditii. 

� Una dintre aceste conditii este ca sumele destinate participarii la capitalul social al asiguratorului 

sa nu provina din imprumuturi, indiferent cu ce titlu, cu exceptia sumelor puse la dispozitia unei 

filiale de catre societatea-mama, din sursele proprii ale acesteia. 

� Conform Ordinului nr. 20/2012, aceasta restrictie se aplica si in cazul persoanelor fizice sau 

juridice, actionari semnificativi ai unui asigurator care doresc sa isi majoreze cota de capital 

detinuta ori care participa la majorarea capitalului acelui asigurator. 

CSA impune noi restrictii in domeniul  

autorizarii si functionarii asiguratorilor 

Guvernul a suplimentat bugetul MFP pentru plata  

salariilor reintregite ale bugetarilor 

In Monitorul Oficial nr. 707 din 16 octombrie 2012 a fost publicata 

H.G. nr. 974/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului 

Finantelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevazute de 

O.U.G. nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri 

executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale 

personalului din sectorul bugetar. 

Prin H.G. nr. 974/2012 Guvernul a suplimentat bugetul MFP in vederea platii 

titlurilor executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din 

sectorul bugetar. 

Principalele prevederi 
 

� Se aproba suplimentarea bugetului MFP pe anul 2012 cu suma de 2.508 mii lei, la capitolul 

„Autoritati publice si actiuni externe“, titlul 10 „Cheltuieli de personal“, din suma globala prevazuta 

cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Finantelor Publice – „Actiuni generale”. 

� Sumele alocate potrivit prezentei hotarari vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii 

care intra sub incidenta prevederilor O.U.G. nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri 

executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, 

aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011. 
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In Monitorul oficial nr. 707 din 16 octombrie 2012 a fost publicat Ordinul 

nr. 1529/2012 al Ministerul Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de 

Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului 

formularului (097) „Notificare privind aplicarea / incetarea aplicarii 

sistemului TVA la incasare“. 

Prin Ordinul nr. 1529/2012 a fost introdus formularul 097 „Notificare privind 

aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare“. 
 

Principalele prevederi 
 

� Formularul se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in 

scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare, care au obligatia sa notifice organele fiscale cu 

privire la aplicarea sistemului TVA la incasare sau cu privire la incetarea 

aplicarii acestui sistem, in conditiile prevazute de art. 156
3 

alin. (11) si 

(12) din Codul fiscal. 

� Formularul se utilizeaza si in situatia prevazuta de art. II alin. (2) din 

O.G. nr. 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, respectiv pentru solicitarile de aplicare a sistemului 

TVA la incasare incepand cu data de 1 ianuarie 2013. 

� Formularul se depune la organul fiscal competent, la termenele 

prevazut de lege: 

• pentru intrarea in sistem; 

pana pe 25 octombrie 2012, inclusiv – persoanele impozabile care, in 

perioada 1 octombrie 2011 - 30 septembrie 2012, inclusiv, au realizat o 

cifra de afaceri care nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei; 

pana pe 25 ianuarie 2013, inclusiv – persoanele impozabile care se 

inregistreaza in scopuri de TVA in perioada 1 octombrie 2012–31 

decembrie 2012 si a caror cifra de afaceri realizata nu depaseste 

plafonul de 2.250.000 lei in perioada in care au fost inregistrate in 

scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal; 

pana pe 25 ianuarie, inclusiv – persoanele impozabile care in anul 

precedent au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul de 

2.250.000 lei si nu au aplicat sistemul TVA la incasare in anul 

precedent; 

• pentru iesirea din sistem – pana la data de 25 inclusiv a lunii 

urmatoare perioadei fiscale in care persoana impozabila a 

depasit plafonul. 

Formularul 097 nu se 

depune de: 

• persoanele impozabile 

care se inregistreaza in 

scopuri de TVA 

incepand cu 1 ianuarie 

2013, aceste persoane 

fiind inregistrate, din 

oficiu de organele 

fiscale, in Registrul 

persoanelor impozabile 

care aplica sistemul 

TVA la incasare cu data 

inregistrarii acestora in 

scopuri de TVA; 

• persoanele impozabile 

a caror cifra de afaceri, 

calculata potrivit 

dispozitiilor art. 134
2
 

alin. (3) lit. a) din Codul 

fiscal, din perioada  

1 octombrie 2011 -  

30 septembrie 2012, 

depaseste plafonul de 

2.250.000 lei; 

• persoanele impozabile 
care au aplicat sistemul 
TVA la incasare in anul 
precedent si care 
continua aplicarea 
sistemului ca urmare a 
faptului ca cifra de 
afaceri nu a depasit in 
anul calendaristic 
precedent plafonul de 
2.250.000 lei. 

 

Instructiunile de completare a formularului privind aplicarea  

sistemului TVA la incasare 



 

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

  

6 

 

 

 

 

 

 

Decizia CEDO in cauza Dumitru Daniel Dumitru si altii impotriva Romaniei 

In Monitorul Oficial nr. 709 din 17 octombrie 2012 a fost publicata Decizia 

Curtii Europene a Drepturilor Omului din data de 4 septembrie 2012 cu 

privire la cauza Dumitru Daniel Dumitru si altii impotriva Romaniei. 

� In prezenta speta, Curtea observa ca in 2009 Romania a inceput sa se confrunte cu o grava criza 

economica si financiara. Intrucat autoritatile nationale se afla, in principiu, intr-o pozitie mai buna 

decat instanta internationala pentru a stabili ce constituie „utilitate publica“, Curtea este gata sa 

admita ca, asa cum sustine Guvernul, masurile in litigiu urmareau un scop de utilitate publica. 

 

� Pentru a stabili daca masurile respective erau proportionale cu scopul urmarit – restabilirea 

echilibrului bugetar, evitand totodata inrautatirea situatiei sociale –, Curtea considera ca este 

necesar sa verifice daca, in prezenta speta, tratamentul aplicat reclamantilor a facut posibila 

mentinerea unui echilibru intre interesele aflate in joc. 

 

� Curtea observa ca reclamantii aveau drepturi ferme si intangibile in temeiul unor hotarari 

judecatoresti definitive pronuntate in perioada februarie–aprilie 2008. Curtea constata ca, desi 

mecanismul de esalonare instituit a suferit modificari, autoritatile statului l-au respectat, dand 

dovada de diligenta in executarea hotararilor judecatoresti sus-mentionate. 

 

� In orice caz, avand in vedere toate elementele de mai sus si contextul special al prezentei cauze, 

Curtea considera ca plata esalonata a sumelor datorate reclamantilor nu poate fi considerata 

nerezonabila. 

 

� Prin urmare, Curtea considera ca aceasta cerere este in mod vadit nefondata si trebuie respinsa 

in temeiul art. 35 §3 lit. a) si art. 35 §4 din Conventie. 

Reclamantii contesta procedura pentru obtinerea majorarii salariale in temeiul O.G. nr. 

10/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului bugetar 

salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza 

pentru personalul contractual din sectorul bugetar. 
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Legislatia in domeniul certificatelor verzi a fost modificata 

In Monitorul Oficial nr. 710 din 17 octombrie 2012 a fost publicat Ordinul 

nr. 37/2012 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei 

pentru modificarea si completarea Regulamentului de acreditare a 

producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie 

pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat 

prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in 

Domeniul Energiei nr. 42/2011. 
 

 

Principalele prevederi 
 

� Regulamentul de acreditare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de 

energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi se aplica de catre: 

 

Solicitantii acreditarii grupurilor/centralelor electrice pentru aplicarea sistemului de promovare prin 

certificate verzi: 

• titularii de licenta de producere a energiei electrice in grupuri/centrale electrice de 

producere a energiei electrice din surse regenerabile; 

• operatorii economici care detin grupuri/centrale electrice de producere a energiei electrice 

din surse regenerabile care se afla in perioada de probe; 

• operatorii economici care detin grupuri/centrale electrice de producere a energiei electrice 

din surse regenerabile si care utilizeaza energia electrica produsa pentru consum propriu, 

altul decat consumul propriu tehnologic; 

• persoanele fizice care detin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse 

regenerabile cu putere instalata sub 100 kW, care utilizeaza sursele regenerabile de 

energie/tehnologiile de producere autorizate de Comisia Europeana. 

 

� Persoanele fizice care detin centrale electrice de producere a E-SRE cu putere instalata sub 100 

kW pot mandata un operator economic sa solicite acreditarea acestor centrale in conditiile 

prezentului regulament, de regula furnizorul de energie electrica cu care au incheiat contract de 

furnizare a energiei electrice. 

 

�  ANRE analizeaza documentatia transmisa de solicitant in termen de 10 zile lucratoare de la data 

inregistrarii acesteia in ANRE si, daca este necesar, ii cere acestuia completarea documentatiei 

depuse cu informatii suplimentare si/sau care lipsesc, precum si cu justificari necesare acreditarii. 

 

Au fost aduse noi modificari Codului fiscal 

In Monitorul Oficial nr. 712 din 18 octombrie 2012 a fost publicata 

Legea nr. 177/2012 pentru modificarea art. 34 alin. (5) lit. b) din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

Principalele prevederi 
 

� Obligatia declararii si platii impozitului pe profit o vor avea si contribuabilii care obtin venituri majoritare 

din cultura cerealelor, a plantelor tehnice si a cartofului, pomicultura si viticultura. 

� Acestia au obligatia de a declara si de a plati impozitul pe profit anual pana la data de 25 februarie 

inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul. 
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Au fost aduse modificari regimului de eliberare a pasapoartelor simple 

 

Principalele prevederi 
 

�  Prin ordin al prefectului, cu avizul Directiei Generale de Pasapoarte, se pot infiinta puncte de 

lucru ale serviciului public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, pentru 

preluarea, in conditiile legii, a cererilor de eliberare a pasapoartelor simple electronice, in alta 

localitate decat cea in care isi are sediul serviciul public comunitar respectiv. 

�  Modalitatea de desfasurare si organizare a activitatilor de preluare a cererilor de eliberare a 

pasapoartelor simple electronice la nivelul punctelor de lucru se stabileste prin dispozitia 

directorului general al Directiei Generale de Pasapoarte. 

 

In Monitorul oficial nr. 712 din 18 octombrie 2012 a fost publicata H.G. 

nr. 992/2012 pentru completarea H.G. nr. 1.693/2004 privind modul de 

organizare si functionare a serviciilor publice comunitare pentru 

eliberarea si evidenta pasapoartelor simple. 

 

Regimul juridic al substantelor stupefiante a fost modificat 

 

In Monitorul Oficial nr. 713 din 19 octombrie 2012 a fost publicata 

Legea nr. 179/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si 

preparatelor stupefiante si psihotrope. 

Cultivarea plantelor care contin substante stupefiante sau psihotrope se afla sub 

controlul si supravegherea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin directiile 

pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. 

Principalele prevederi 

� Orice persoana fizica sau juridica ce desfasoara o operatiune cu plante, substante si preparate 

prevazute in tabelele I, II si III din anexa se afla sub controlul si supravegherea Ministerului Sanatatii si 

al unitatilor aflate in coordonarea sau in subordinea acestuia, in conditiile stabilite prin normele 

metodologice de aplicare a prezentei legi. 

� Inspectiile de control si supraveghere pot fi efectuate atat de personalul de specialitate din cadrul 

Ministerului Sanatatii, cat si de reprezentantii unitatilor aflate in coordonarea sau in subordinea 

Ministerului Sanatatii, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. 

� Plantele, substantele si preparatele stupefiante si psihotrope utilizate in medicina veterinara se afla 

sub controlul si supravegherea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta 

Alimentelor. 

� Lista preparatelor care contin substante stupefiante si psihotrope se aproba prin ordin al ministrului 

sanatatii, la propunerea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale si a celorlalte 

institutii competente. 

� Cultivarea in scop industrial si/sau alimentar ori pentru producerea de samanta a plantelor ce contin 

substante aflate sub control national se autorizeaza de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii 

Rurale, prin directiile pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. 
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Actualitate europeana 
 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Au fost stabilite reguli ale aerului comune si dispozitii privind navigatia aeriana 
 

In Jurnalul Oficial nr. L 281 din 13 octombrie 2012 a fost publicat Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 

923/2012 al Comisiei din 26 septembrie 2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului si a dispozitiilor 

operationale privind serviciile si procedurile din navigatia aeriana. 

Regulamentul se aplica in special utilizatorilor spatiului aerian si aeronavelor implicate in traficul aerian general, 

iar obiectivul acestuia este de a stabili reguli ale aerului comune si dispozitii operationale privind serviciile si 

procedurile din navigatia aeriana care sa fie aplicabile traficului aerian general in cadrul domeniului de aplicare 

al Regulamentului (CE) nr. 551/2004.  

 

Norme procedurale privind amenzile si penalitatile cu titlu cominatoriu impuse de AEVMP 
 

In Jurnalul Oficial nr. L 282 din 16 octombrie 2012 a fost publicat Regulamentul delegat (UE) nr. 946/2012 al 

Comisiei din 12 iulie 2012 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 in ceea ce priveste normele 

procedurale referitoare la amenzile impuse agentiilor de rating de credit de catre Autoritatea Europeana pentru 

Valori Mobiliare si Piete, inclusiv normele referitoare la dreptul la aparare si dispozitiile temporale. 

Regulamentul stabileste normele procedurale privind amenzile si penalitatile cu titlu cominatoriu impuse de 

AEVMP agentiilor de rating de credit sau altor persoane supuse procedurilor de executare ale AEVMP, inclusiv 

normele privind dreptul la aparare si termenele de prescriptie. 

 

Au fost aduse modificari pentru utilizarea electronica a procedurii europene de somatie de 

plata 
 

In Jurnalul Oficial nr. L 283 din 16 octombrie 2012 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 936/2012 al Comisiei din 

4 octombrie 2012 de modificare a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 de instituire a unei proceduri 

europene de somatie de plata. 

Modificarile vizeaza toate anexele Regulamentului nr. 1896/2006, si are in vedere actualizarea si imbunatatirea 

aplicarii practice a regulamentului, precum si facilitarea utilizarii electronice a procedurii in cadrul Atlasului 

judiciar european in materie civila.  

 

Schimb de scrisori dintre UE si SUA referitor la modificarea concesiilor din listele de 

angajamente ale Bulgariei si Romaniei in cursul procesului de aderare a acestora la UE 
 

In Jurnalul Oficial nr. L 287 din 18 octombrie 2012 a fost publicata Decizia Consiliului din 24 septembrie 2012. 

 

BCE a emis un aviz cu privire la o propunere de regulament 
 

In Jurnalul Oficial nr. C 310 din 13 octombrie 2012 a fost publicat Avizul BCE cu privire la o propunere de 

regulament privind imbunatatirea decontarii instrumentelor financiare in Uniunea Europeana si depozitarii 

centrali de instrumente financiare. 

 

Comisia a emis un aviz cu privire la statisticile referitoare la detinerile de titluri de valoare 
 

In Jurnalul Oficial nr. C 312 din 16 octombrie 2012 a fost publicat Avizul Comisiei din 15 octombrie 2012 privind 

un proiect de regulament al Bancii Centrale Europene. 

Comisia sustine proiectul in masura in care acesta prevede o mai buna informare asupra sectorului financiar in 

euro, pentru a sprijini analiza sectorului si evaluarea stabilitatii financiare. 
 

Ultima publicatie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene 
In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 311 din 13 octombrie 2012. 
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Curtea de Justitie a Uniunii Europene  
 

� Hotararea in cauza C-428/11, Purely Creative Ltd si altii/Office of Fair Trading 

Practicile agresive ale comerciantilor care ii creeaza consumatorului falsa impresie ca a castigat deja un 

premiu, desi trebuie sa suporte un anumit cost pentru a-l primi, sunt interzise. Aceste practici sunt interzise 

chiar si in cazul in care costul impus consumatorului este neglijabil in raport cu valoarea premiului sau in cazul 

in care nu aduce niciun beneficiu comerciantului. 

� Hotararea in cauzele conexate C-581/10, Nelson si altii/Deutsche Lufthansa AG si C-629/10 TUI Travel si 

altii/Civil Aviation Authority 

Curtea confirma jurisprudenta sa potrivit careia pasagerii zborurilor care au intarzieri prelungite pot fi 

despagubiti. Atunci cand ajung la destinatia lor finala cu trei ore sau mai mult dupa ora de sosire prevazuta, 

pasagerii pot solicita companiei aeriene o compensatie in suma fixa, cu exceptia cazului in care intarzierea este 

cauzata de imprejuraări extraordinare. 

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 
 

 

�  Cereri de oferte in cadrul programului de lucru „Persoane” din 2013, JOUE C 314/18.10.2012 

Prin prezenta comunicare se lanseaza cereri de oferte in cadrul programului de lucru „Persoane” din 2013, al 

celui de Al saptelea program-cadru al Comunitatii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologica si 

demonstratie (2007-2013). Pentru mai multe informatii privind conditiile apelului, programul de lucru si ghidul 

aplicantului, accesati site-ul CORDIS la adresa: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ 

�  EPSO – Anunt general, Sef de unitate (AD 12) – Gestionare de sit si securitate nucleara in cadrul 

Institutului pentru Elemente Transuranice (Karlsruhe, Germania), Centrul Comun de Cercetare, Comisia 

Europeana, JOUE C 314A/18.10.2012 

Inscrierea se face pe cale electronica, urmand procedura indicata pe site-ul internet al EPSO si, in special, in 

Instructiunile pentru inscriere. Termen-limita (inclusiv validarea): 20 noiembrie 2012, ora 12:00 (dupa-amiaza), 

ora Bruxelles-ului. 

�  Agentia Europeana pentru Medicamente - Aviz de anulare procedura selectie, JOUE C 316A/19.10.2012 

Anularea vizeaza procedura de selectie: EMA/AD/335: Sef Serviciu juridic, Serviciile directiei (AD 10) (1).  

Un anunt privind noua procedura de selectie pentru aceasta functie va fi publicat in timp util. Toti candidatii 

inscrisi la procedura EMA/AD/335 vor fi informati personal despre noua publicare pentru a-si putea depune 

din nou candidatura. 
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Proiecte inregistrate la Camera Deputatilor pe ordinea de zi 
 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 

de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii 

 

� Proiect de Lege pentru completarea art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii 

 

� Proiect de Lege pentru completarea art. 13 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii 

 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 270 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 

concesiune de servicii 

 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 228/2008 pentru modificarea si completarea unor acte 

normative 

 

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

sanatatii 

 

� Proiect de Lege pentru completarea art. 51 alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 

de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 19/2011 pentru modificarea O.G. nr. 29/1997 privind Codul 

aerian civil 

 

� Proiect de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 237 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul 

sanatatii 

 

� Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 46/2003 � Legea drepturilor pacientului 

 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 4/2012 pentru modificarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002 

 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 3 alin. (5) din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea si 

combaterea efectelor consumului produselor din tutun 

 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor 

umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului 

 

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

 

� Propunere legislativa privind modificarea Legii nr. 155/2010 � Legea politiei locale 

 

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

familie 

 

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

Proiecte in lucru la Camera Deputatilor la Comisiile permanente 
 

� Proiect de Lege pentru modificarea art. 25 din O.G. nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru 

accelerarea privatizarii 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 69/2000 – Legea educatiei fizice si 

sportului 

 

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

publicitatea comparativa 

 

� Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania 

 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/1996 – Legea Arhivelor Nationale 

 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile 

conexe 

 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 20 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor 

publici 

 

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

introducerii sistemului de TVA la incasare 

 

� Propunere legislativa privind modificarea partii introductive a alin. (21) al art. 140 din Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal 

 

Proiecte de lege si propuneri legislative primite la Senat 

pentru dezbatere si adoptare 
 

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

- termen pentru depunerea amendamentelor: 15.10.2012 

- termen depunere raport: 16.10.2012 

 

� 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 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 15.10.2012 

- termen depunere raport: 15.10.2012 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor si Senat 

Proiecte de lege inregistrate la Senat pe ordinea de zi 
 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 9 din Legea nr. 80/1995 privind statutul 

cadrelor militare 

 

� Propunere legislativa pentru infiintarea Corpului de Asistenta Juridica Militara 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 16
1 

din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 

 

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

 

� Propunere legislativa privind modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 28/2009 privind reglementarea unor 

masuri de protectie sociala 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 20 alin. (4) din Legea nr. 284/2010 privind 

salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice 

 

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

fiscal 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 15 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 

� Propunere legislativa pentru amnistierea unor infractiuni si gratierea unor pedepse 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea unor articole din Legea nr. 275/2006 privind executarea 

pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 21/1991 – Legea cetateniei romane 

 

� Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila 

 
� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei 

Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 15 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 43 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  

 

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

fiscal 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 56 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 195/2001 – Legea voluntariatului  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si 

stimularea ocuparii fortei de munca 
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Prevederile privind drepturile personalului trimis in 

strainatate s-ar putea aplica si personalului de paza al 

ambasadelor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

MAI propune suplimentarea contributiei Romaniei la 

INTERPOL prin detasarea ofiterilor de politie 

 
Ministerul Administratiei si Internelor a elaborat un proiect de ordonanta de urgenta 

privind asigurarea unei contributii suplimentare a Romaniei la nivelul Organizatiei 

Internationale de Politie Criminala – INTERPOL prin detasarea ofiterilor de politie. 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca demersul de asigurare a unei contributii suplimentare a 

Romaniei la Interpol se circumscrie cadrului general de crestere a capacitatii operationale a autoritatilor de 

aplicare a legii din Romania in contextul participarii active si afirmarii acestora la efortul de combatere a 

criminalitatii organizate si terorismului la pe plan mondial.  

 

Prin crearea cadrului juridic necesar asigurarii contributiei suplimentare a Romaniei la nivelul acestei 

organizatii internationale se vor crea premisele unei implicari directe, nemijlocite a autoritatilor romane de 

aplicare a legii in proiectele INTERPOL, asigurandu-se in acelasi timp si un potential de reprezentare ridicat in 

relatiile cu autoritatile similare de pe teritoriul altor state, reprezentate la nivelul Secretariatului General al 

OIPC Interpol. De asemenea, se creeaza premisele dezvoltarii dialogului bilateral si amplificarii cooperarii 

politienesti. 

 

� Proiectul normativ a fost publicat in data de 18 octombrie 2012, iar propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor 

interesate sunt asteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, in termen de 10 de zile. 

MAE a elaborat un proiect de hotarare pentru completarea H.G. nr. 518/1995 privind 

unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru 

indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar. 

 

Proiectul de hotarare prevede  
 

� prevederile H.G. nr. 518/1995 ar urma sa se aplice personalului trimis in strainatate pentru indeplinirea 

unor misiuni cu caracter temporar reprezentand: (…) desfasurarea unor activitati de paza si protectie la 

misiunile diplomatice sau oficiile consulare din strainatate, in zone de risc si/ sau conflict armat, de catre 

personal specializat in lupta antiterorism, cu aprobarea conducerii institutiilor de la care provin. 

� ministerele si celelalte unitati trimitatoare mai suporta in valuta si in lei, dupa caz, si cheltuielile 

medicale pentru vaccinuri si medicamente specifice unor tari sau localitati cu clima greu de suportat, 

cheltuieli pentru spitalizare si interventii chirurgicale in cazuri de urgenta, stabilite de Ministerul 

Sanatatii, precum si cheltuielile privind asigurarea medicala; 

� personalul de paza care face obiectul modificarilor interoduse prin proiect beneficiaza de o diurna 

majorata cu 35 % fata de diurna de categoria II, prevazuta la punctul 1 din anexa. 

� Sugestiile si opiniile persoanelor interesate sunt asteptate, pana la data de 30 octombrie 2012, telefon: 

021/431.11.37, fax: 021/319.29.92, e-mail dru@mae.ro sau la adresa postala a Ministerului Afacerilor Externe: 

Aleea Modrogan nr. 14, Sector 1, Bucuresti, cod 011822. 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca reglementarile specifice in materie precizeaza ca fiecare 

ambasada trebuie sa aiba obligatoriu in schema de personal posturi care sa aiba ca atributii paza si 

protectia misiunilor diplomatice sau a oficiilor consulare, precum si a personalului acestora. In prezent, ca 

urmare a reducerii personalului din schema externa a MAE, din cauza finantarilor bugetare insuficiente,  

s-a ajuns la nerespectarea acestor norme. 
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Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal vor fi modificate 

In data de 19 octombrie 2012, Ministerul Finantelor Publice a publicat un proiect 

de hotarare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004. 

 

Cele mai importante modificari si completari se refera la: 

A. Titlul II „Impozitul pe profit” 

1. Precizari privind provizioanele tehnice care se deduc la calculul profitului impozabil 

2. Modul de recuperare a pierderii fiscale inregistrate de contribuabilii care se 

reorganizeaza juridic 

B. Titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata”  

1. Au fost elaborate norme metodologice pentru aplicarea masurilor legislative instituite prin O.G. nr. 15/2012 

• Cu privire la sistemul TVA la incasare 

• Norme date in aplicarea noilor prevederi privind facturarea 

• Regimul TVA aferent bunurilor lipsa in gestiunea unui operator economic 

2. Compatibilizarea legislatiei nationale cu legislatia comunitara in domeniul TVA. 
 

C. Titlul VII „Accize si alte taxe speciale” 

1. Corelari necesare pentru aplicarea O.G. nr. 15/2012 

2. Corelari necesare pentru aplicarea O.U.G. nr. 47/2012 

3. Alte precizari: Revizuirea precizarilor privind acordarea reducerii garantiilor constituite de catre 

antrepozitarii autorizati sau de catre destinatarii inregistrati.  

� Observatiile si propunerile pot fi transmise la adresa publicinfo@mfinante.ro, in termen de 10 zile de la publicare. 

MFP propune rectificarea bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale 

In data de 18 octombrie 2012, Ministerul Finantelor Publice a publicat doua proiecte de 

ordonanta de urgenta cu privire la rectificarea bugetului de stat si a bugetului 

asigurarilor sociale de stat pe anul 2012. 

Prin proiectul cu privire la rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat se propune: 

1. La bugetul asigurarilor sociale de stat: a) majorarea veniturilor bugetului asigurarilor 

sociale de stat aferent sistemului public de pensii; b) majorarea cheltuielilor bugetului 

asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii; c) diminuarea veniturilor 

sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale; d) majorarea 

cheltuielilor sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale. 

2. La bugetul asigurarilor pentru somaj prin proiectul de act normativ: a) diminuarea subventiei acordate de la 

bugetul de stat; b) diminuarea cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj aferente sistemului asigurarilor 

pentru somaj; c) majorarea cheltuielilor fondului de garantare cu suma de 4 mil. lei pentru plata creantelor 

salariale. 

Prin proiectul cu privire la rectificarea bugetului de stat se propune: 

1. Modificarea veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2012: a) Veniturile bugetului de stat pe anul 

2012, se diminueaza; b) Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2012, se majoreaza, pe sold; 

2. Bugetul fondurilor provenite din credite externe se diminueaza. 

3. Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se majoreaza atat la venituri, cat si la 

cheltuieli. 

4. Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata catre bugetele locale. 

5. Efectuarea de redistribuiri in cadrul anumitor naturi de cheltuieli in vederea bunei desfasurari a activitatii 

ordonatorilor principali de credite pana la sfarsitul anului. 

6. Mentinerea deficitului bugetului general consolidat la 13.660,0 mil. lei, respectiv 2,2% din PIB. 

 

� Observatiile si propunerile pot fi transmise la adresa publicinfo@mfinante.ro, in termen de 10 zile de la publicare. 
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Programul National privind Dezvoltarea Infrastructurii Rurale si Urbane 

este in curs de aprobare 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului a publicat pe data de 18 octombrie 

2012 un proiect de ordonanta de urgenta pentru aprobarea Programului National 

privind Dezvoltarea Infrastructurii Rurale si Urbane. 

 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca avand in vedere prevederile 

programului de guvernare si necesitatea dezvoltarii infrastructurii in mediul rural si 

urban pentru a asigura sanse egale pentru atingerea unui standard decent de viata 

a populatiei din mediul rural si urban s-a considerat necesar ca sa se initieze acest 

Program. 

Programul creeaza cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanta nationala, care sustin 

dezvoltarea regionala prin realizarea unor lucrari de infrastructura rutiera, tehnico-edilitara si socio-educativa 

fiind coordonat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului. Programul se deruleaza in comune, sate, 

zone periurbane, precum si in toate orasele din Romania care au o populatie de pana la 50.000 de locuitori. 

Programul este compus din urmatoarele subprograme: 

a) Subprogram privind reabilitarea, modernizarea drumurilor; 

b) Subprogram privind realizarea de sisteme centralizate de alimentare cu apa; 

c) Subprogram privind realizarea de sisteme centralizate de canalizare; 

d) Subprogram pentru modernizarea si reabilitarea dispensarelor medicale; 

e) Subprogram pentru modernizarea si reabilitarea unitatilor scolare. 

 

� Observatiile si propunerile pot fi transmise pe adresa MDRT, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti - Serviciul 

pentru Relatia cu Parlamentul si Dialog Social, la adresele de e-mail elena.mihaila@mdrt.ro si 

gabriela.orbean@mdrt.ro sau la numarul de fax 037/211.14.98, pana la data de 29 octombrie 2012. 

 

Decrete semnate in perioada 13-19 octombrie 2012 

Dintre decretele semnate de Presedintele Romaniei, domnul Traian Basescu,  

in aceasta perioada mentionam: 

 

• Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea O.U.G. nr. 172/2008 pentru 

modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 

 

• Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea O.U.G. nr. 122/2007 pentru 

modificarea si completarea Legii gazelor nr. 351/2004 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 

• Decret pentru promulgarea Legii privind completarea Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au 

contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au 

avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 

 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al 

plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope 

 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de modificare a Conventiei dintre Romania si Marele 

Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si 

avere 
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25 

octombrie 

Plata impozitului retinut 

la sursa in luna 

precedenta 

Platitorii  de urmatoarele venituri: 

a) din drepturi de proprietate intelectuala; 

b) din activitati desfasurate in baza 

contractelor/conventiilor civile si a 

contractelor de agent; 

c) din activitatea de expertiza contabila si 

tehnica, judiciara si extrajudiciara; 

d) obtinut de o persoana fizica dintr-o 

asociere cu o persoana juridica 

contribuabil, potrivit titlului  IV1, care nu 

genereaza o persoana juridica. 

• art. 52 alin. (3) 

Codul fiscal 

25 

octombrie 

Depunerea Declaratiei 

privind obligatiile de 

plata la bugetul de stat 

Formular 100 (format 

electronic) 

     • lunar 

Contribuabilii prevazuti in anexa 2, cap. I, 

subcap. 1, parag. 1.1 
• OPANAF 

70/2012  

• OPANAF 

135/2012 

• trimestrial Contribuabilii prevazuti in  anexa 2, cap. I, 

subcap. 1, parag. 1.2 

    • alte termene Contribuabilii prevazuti in  anexa 2, cap. I, 

subcap. 1, parag. 1.3 

25 

octombrie 

Depunerea Declaratiei 

privind distribuirea intre 

asociati a veniturilor si 

cheltuielilor aferente 

trimestrului precedent 

Formular 104  

Persoanele juridice constituite intre 

contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si 

e)  din Codul fiscal 

• OPANAF 

101/2008 

25 

octombrie 

Depunerea Declaratiei 

privind obligatiile de 

plata a contributiilor 

sociale, impozitului pe 

venit si evidenta 

nominala a persoanelor 

asigurate  

Formular 112   pentru luna 

precedenta 

Persoanele fizice si juridice care au 

calitatea de angajatori, precum si entitatile 

asimilate angajatorului, care au calitatea 

de platitori de venituri din activitati 

dependente; 

- Institutiile publice care calculeaza, retin, 

platesc si  suporta contributii sociale 

obligatorii in numele asiguratului 

• art. 29619 Codul 

fiscal 

• OMFP 

1045/2012 

pentru trimestrul 

precedent 

Contribuabilii prevazuti la art. 58 alin. (2) 

din Codul fiscal 
• art. 29619 alin. 

(11) Codul fiscal 

25 

octombrie 

Depunerea Declaratiei 

privind veniturile sub 

forma de salarii din 

strainatate obtinute de 

persoane fizice care 

desfasoara activitate in 

Romania si de persoanele 

fizice romane angajate 

ale misiunilor 

diplomatice si posturilor 

consulare acreditate in 

Romania  pentru luna 

precedenta  Formular 224  

Persoanele fizice care obtin salarii din 

strainatate pentru activitati in Romania si 

persoanele fizice romane angajate ale 

misiunilor diplomatice si posturilor 

consulare acreditate in Romania 

• art.60  alin. (2) 

Codul fiscal 

• OMEF  

2371/2007 

Agenda obligatiilor fiscale in saptamana 22-28 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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25 

octombrie 

Depunerea  Declaratiei 

privind stabilirea 

impozitului 

reprezentand plata 

anticipata trimestriala 

in contul impozitului 

pe castigul net anual 

impozabil pentru 

castigurile obtinute din 

transferul titlurilor de 

valoare, altele decat 

partile sociale si 

valorile mobiliare in 

cazul societatilor 

inchise pe trimestrul 

precedent Formular 225 

Contribuabilii care obtin venituri din 

transferul titlurilor de valoare, altele decat 

partile sociale si valorile mobiliare in cazul 

societatilor inchise. 

• art. 67 Codul 

fiscal 

• alin. (3) lit. a) 

OPANAF 

2600/2010 

25 

octombrie 

Depunerea Decontului 

de taxa pe valoarea 

adaugata Formular 300 

(format electronic) 

Persoanele impozabile inregistrate ca 

platitori de TVA conform art. 153 din Codul 

fiscal 

Lunar, trimestrial, semestrial, anual – 

dupa caz, (vezi instructiunile de completare 

din formular) 

• art.1562 alin. 

(1) Codul fiscal 

• OPANAF 

183/2011 

25 

octombrie 

Depunerea Decontului 

special de taxa pe 

valoarea adaugata  

pentru luna precedenta 

Formular 301 (format 

electronic) 

Persoanele mentionate in  instructiunile de 

completare a formularului , pentru fiecare 

sectiune.  

• art. 1563 alin. 

(2) Codul fiscal 

• OPANAF 

30/2011 

25 

octombrie 

Depunerea Declaratiei 

recapitulative privind 

livrarile / achizitiile / 

prestarile 

intracomunitare de 

bunuri  pentru luna 

trecuta   Formular 390 

VIES  

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA 

conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal 
• art. 1564 Codul 

fiscal 

• OPANAF 

76/2010  

25 

octombrie 

Depunerea Declaratiei 

informative privind 

livrarile / prestarile si 

achizitiile efectuate pe 

teritoriul national 

aferente perioadei de 

raportare precedente 

(luna, trim. etc.; 

perioada de raportare 

este cea declarata 

pentru depunerea 

decontului de TVA, 

prevazuta la art. 1561 

din Codul fiscal) 

Formular 394  

� Persoanele impozabile inregistrate in 

scopuri de TVA in Romania, conform 

art. 153 din Codul fiscal obligate la plata 

taxei, conform art. 150 alin. (1) și alin. 

(7) din Codul fiscal, pentru operatiuni 

impozabile in Romania, conform art. 

126 alin. (1). 

� Persoanele impozabile inregistrate in 

scopuri de TVA in Romania, conform 

art. 153 din Codul fiscal, care realizeaza 

in Romania, de la persoanele 

impozabile inregistrate in scopuri de 

TVA in Romania, achizitii de bunuri sau 

servicii taxabile. 

• OPANAF 

3596/2011 
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Ce se intampla atunci cand domiciliul persoanei fizice serveste si ca sediu 
social pentru o societate comerciala? 

� In situatia in care domiciliul persoanei fizice 

serveste si ca sediu social pentru o societate 

comerciala, organele fiscale pot intra in respectivul 

imobil fara autorizatie de perchezitie emisa de 

instanta de judecata. 

� Din moment ce si-a dat consimtamantul pentru a 

functiona in acel imobil o societate comerciala, in 

mod implicit, proprietarul si-a asumat toate 

obligatiile ce decurg din aceasta manifestare de 

vointa, inclusiv obligatia de a permite intrarea 

organelor fiscale. 

� In aceasta situatie, trebuie totusi verificat daca 

societatea controlata mai are sau nu vreun drept 

de folosinta asupra spatiului la care si-a stabilit 

sediul social ori punctul de lucru. 

 

In masura in care contractul pentru spatiul respectiv a expirat, intrarea organelor 
fiscale nu se mai poate face decat in baza unei autorizatii de perchezitie emisa de 
instanta de judecata. 
 
 
Pentru mai multe detalii a se vedea Evaziunea fiscala, Neculai Carlescu, Editura C.H. 
Beck, Bucuresti, 2012 
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