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Modificarile Codului fiscal in domeniul impozitului anual  
au fost aprobate de Parlament  

 

Prin Legea nr. 202/2012 Parlamentul a aprobat modificarile intervenite in cadrul 
Codului fiscal prin O.U.G. nr. 24/2012. 

 

In Monitorul Oficial nr. 743 din 5 noiembrie 2012 a fost publicata 

Legea nr. 202/2012 privind aprobarea O.U.G. nr. 24/2012 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si 

reglementarea unor masuri financiar-fiscale. 

 

Principalele prevederi 
 

 Castigul net anual/Pierderea neta anuala din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile 

sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, se determina ca diferenta intre castigurile 

si pierderile inregistrate in cursul anului respectiv.  

 Castigul net anual/Pierderea neta anuala se determina de catre contribuabil, pe baza declaratiei 

privind venitul realizat, depusa conform prevederilor art. 83. Castigul net anual impozabil se 

determina de organul fiscal competent. 

 Pentru tranzactiile cu titlurile de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul 

societatilor inchise, efectuate in cursul anului fiscal, fiecare intermediar, societate de administrare a 

investitiilor in cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii sau alt 

platitor de venit, dupa caz, are urmatoarele obligatii: 

• calcularea castigului/pierderii la fiecare tranzactie, efectuata pentru contribuabil; 

• calcularea totalului castigurilor/pierderilor pentru tranzactiile efectuate in cursul anului pentru 

fiecare contribuabil; 

• transmiterea in forma scrisa catre fiecare contribuabil a informatiilor privind totalul 

castigurilor/pierderilor, pentru tranzactiile efectuate in cursul anului, pana in ultima zi a lunii 

februarie a anului curent, pentru anul expirat; 

• depunerea la organul fiscal competent a declaratiei informative privind totalul 

castigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil, pana in ultima zi a lunii februarie a anului 

curent, pentru anul expirat. 

 Impozitul anual datorat de contribuabil pentru castigul net anual impozabil se stabileste de 

organul fiscal competent, potrivit prevederilor art. 84, pe baza declaratiei privind venitul realizat. 

 Pentru castigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si 

valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2013 inclusiv, 

nu se efectueaza plati anticipate in cursul anului fiscal, in contul impozitului anual datorat. 

 Pentru castigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si 

valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, realizate pana la data de 1 ianuarie 2013, obligatiile 

fiscale sunt cele in vigoare la data realizarii acestora. 
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In Monitorul Oficial nr. 743 din 5 noiembrie 2012 a fost publicata 

H.G. nr. 1056/2012 pentru modificarea anexei nr. 2 la H.G. nr. 

652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei. 

Prin H.G. nr. 1056/2012 Guvernul a aprobat suplimentarea posturilor din cadrul 
instantelor judecatoresti la nivelul intregii tari, cu un numar de 400 de posturi. 

Guvernul a aprobat suplimentarea posturilor din  
cadrul instantelor judecatoresti 

Principalale prevederi 

 La anexa nr. 2 la H.G. nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, 
publicata in Monitorul Oficial nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, 
nota se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

 Unitatile prevazute in prezenta anexa pot utiliza un numar maxim de 14.310 posturi. 

 Astfel, institutiile publice din sistemul justitiei, finantate de la bugetul de stat, pentru care 
ministrul justitiei si libertatilor cetatenesti are calitatea de ordonator principal de credite, in speta, 
Curtile de apel, Tribunalele, Tribunalele specializate si Judecatoriile vor avea un numar cumulat de 
maxim 14.310 de posturi. 

 Anterior modificarii legislative, instantele judecatoresti puteau functiona cu un numar maxim de 
13.910 de posturi. 

CSM a modificat Regulamentul privind transferul judecatorilor si procurorilor 

In Monitorul Oficial nr. 754 din 9 noiembrie 2012 a fost publicata 

Hotararea nr. 911/2012 a Plenului CSM pentru modificarea si 

completarea Regulamentului privind transferul si detasarea 

judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea 

judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si 

numirea judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in 

functia de judecator, aprobat prin Hotararea Plenului CSM nr. 

193/2006. 

Prin Hotararea nr. 911/2012 CSM a adus modificari Regulamentului privind 

transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor. 

Principalele prevederi 

 In scopul informarii judecatorilor si procurorilor care intentioneaza sa formuleze cereri de 
transfer, in prima zi lucratoare a lunii in care urmeaza a se solutiona aceste solicitari se publica pe 
pagina de internet a CSM lista posturilor vacante de executie de la toate instantele si parchetele, 
precum si a posturilor care urmeaza a se vacanta.  

 Posturile vacante de conducere nu se ocupa prin transfer, ci potrivit procedurilor speciale 
stabilite prin lege si regulament. 
 Prin posturi ce urmeaza a se vacanta se intelege acele posturi cu privire la care s-a decis 
promovarea la ICCJ, promovarea la instantele si parchetele superioare, transferul, numirea 
judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de judecator ori eliberarea din functie. 
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Afla care sunt noile modificari aduse Codului fiscal 

In Monitorul Oficial nr. 753 din 8 noiembrie 2012 a fost publicata 
H.G. nr. 1071/2012 pentru modificarea si completarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
aprobate prin H.G. nr. 44/2004. 

Prin H.G. nr. 1071/2012 Guvernul a adus modificari Codului fiscal in materia 

impozitului pe profit, a pierderilor fiscale si a TVA-ului. 

 

Principalele prevederi 

 Veniturile si cheltuielile reprezentand dobanzile/penalitatile/daunele-interese contractuale 

anulate prin conventii incheiate intre partile contractante sunt venituri impozabile, respectiv 

cheltuieli deductibile, in anul fiscal in care se inregistreaza anularea acestora, in conditiile in care 

dobanzile/penalitatile/daunele-interese stabilite in cadrul contractelor economice initiale au 

reprezentat cheltuieli deductibile, respectiv venituri impozabile, pe masura inregistrarii lor. 

 Provizioanele specifice sunt constituite de institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul 

general tinut de BNR, de institutiile de plata persoane juridice romane care acorda credite legate 

de serviciile de plata, de institutiile emitente de moneda electronica, persoane juridice romane, 

care acorda credite legate de serviciile de plata, precum si provizioanele specifice constituite de 

alte persoane juridice, potrivit legilor de organizare si functionare. 

 Pierderea anuala, stabilita prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza din profiturile 

impozabile obtinute in urmatorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua in 

ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit 

prevederilor legale in vigoare din anul inregistrarii acestora. 

 Pierderea fiscala inregistrata de contribuabilii care isi inceteaza existenta ca efect al unei 

operatiuni de fuziune sau divizare se recupereaza de catre contribuabilii nou-infiintati ori de 

catre cei care preiau patrimoniul societatii absorbite sau divizate, dupa caz, proportional cu 

activele si pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de 

fuziune/divizare. 

 Pierderea fiscala inregistrata de contribuabilii care nu isi inceteaza existenta ca efect al unei 

operatiuni de desprindere a unei parti din patrimoniul acestora, transferata ca intreg, se 

recupereaza de acesti contribuabili si de cei care preiau partial patrimoniul societatii cedente, 

dupa caz, proportional cu activele si pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit 

proiectului de divizare, respectiv cu cele mentinute de persoana juridica cedenta. 

 In cazul persoanelor juridice straine, prevederile anterioare se aplica luandu-se in considerare 

numai veniturile si cheltuielile atribuibile sediului permanent in Romania. 

Taxa pe valoarea adaugata 

 Organul fiscal competent va lua o decizie oficiala prin care sa aprobe sau sa refuze 

implementarea grupului fiscal si va comunica acea decizie reprezentantului grupului, in termen 

de 60 de zile de la data primirii documentatiei complete, respectiv a cererii completate, insotita 

de documentele justificative. 

 Implementarea grupului fiscal va intra in vigoare in prima zi din cea de-a doua luna urmatoare 

datei comunicarii deciziei. 
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Guvernul a adus modificari procedurii privind reabilitarea termica a locuintelor 

In Monitorul Oficial nr. 749 din 7 noiembrie 2012 a fost publicata 
O.U.G. nr. 63/2012 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 
18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de 
locuinte. 

Prin O.U.G. nr. 63/2012 au fost aduse modificari normelor reglementand procedura de 
selectie a blocurilor de locuinte in vederea realizarii reabilitarii termice. 

Principalele prevederi 
 

 Ordonanta de urgenta stabileste lucrarile de interventie pentru cresterea performantei 

energetice a blocurilor de locuinte, construite dupa proiecte elaborate in perioada 1950–1990, 

precum si etapele necesare realizarii lucrarilor, modul de finantare a acestora si obligatiile si 

raspunderile autoritatilor administratiei publice si asociatiilor de proprietari. 

  Se excepteaza de la prevederile prezentei ordonante de urgenta: 

 - blocurile de locuinte clasate/in curs de clasare ca monumente istorice; 

 - blocurile de locuinte amplasate in centrele istorice ale localitatilor, in zonele de protectie a 

monumentelor istorice si/sau in zonele construite protejate aprobate potrivit legii. 

 Autoritatile administratiei publice locale au obligatia asigurarii conditiilor necesare pentru 

pastrarea valorii arhitecturale, ambientale si de integrare cromatica in mediul urban a anvelopei 

blocurilor de locuinte la care se executa lucrari de interventie pentru cresterea performantei 

energetice. 

  Realizarea lucrarilor de interventie stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta are drept scop 

cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, respectiv reducerea consumurilor 

energetice pentru incalzirea apartamentelor, in conditiile asigurarii si mentinerii climatului termic 

interior, precum si ameliorarea aspectului urbanistic al localitatilor. Cresterea performantei 

energetice a blocurilor de locuinte are drept scop reducerea consumurilor energetice din surse 

conventionale, diminuarea emisiilor de gaze cu efect de sera si introducerea, dupa caz, a unor surse 

alternative de producere a energiei. 

  Lucrarile de interventie sunt investitii de interes public local. 

  Datele tehnice referitoare la blocurile de locuinte cuprinse in programele locale se stabilesc prin 

normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, constituie informatii de interes public in 

temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si 

completarile ulterioare, si se publica pe pagina de internet a autoritatilor administratiei publice 

locale, prin grija coordonatorilor locali. 

  Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica in mod corespunzator si locuintelor realizate 

dupa proiecte elaborate in perioada 1950-1990, cu destinatia de: 

 - locuinte sociale si celelalte unitati locative, aflate in proprietatea/administrarea consiliului local, 

indiferent daca sunt amplasate in blocuri de locuinte sau sunt locuinte unifamiliale; 

 - locuinte unifamiliale aflate in proprietatea persoanelor fizice, cu adaptarea solutiilor in functie de 

caracteristicile, particularitatile si valoarea arhitecturala a locuintelor. 
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Care sunt clauzele contractelor de asigurare obligatorie a locuintelor 

In Monitorul Oficial nr. 748 din 7 noiembrie 2012 a fost publicat 
Ordinul nr. 21/2012 al presedintelor CSA pentru modificarea si 
completarea Normelor privind forma si clauzele cuprinse in contractul 
de asigurare obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, 
alunecarilor de teren si inundatiilor, puse in aplicare prin Ordinul 
presedintelui CSA nr. 15/2012. 
 
 

 

Principalele prevederi 
 

 PAD cuprinde: 

 informatii furnizate de contractant/asigurat referitoare la: 

- identificarea asiguratului, contractantului si a beneficiarului asigurarii: numele si 

prenumele/denumirea, adresa completa a locuintei, CNP/CUI, telefon; 

- identificarea obiectului asigurarii: tipul locuintei, potrivit clasificarii prevazute la art. 

3 alin. (1), si semnatura pentru confirmarea datelor furnizate privind tipul locuintei; 

 riscurile acoperite prin contract; 

 suma asigurata obligatoriu pentru tipul de locuinta asigurat; 

 prima de asigurare obligatorie aferenta sumei asigurate; 

 data emiterii politei si perioada de valabilitate a acesteia; 

 datele de identificare ale RAID; 

 denumirea asiguratorului autorizat care a eliberat PAD in numele si contul PAID; 

 semnaturile partilor contractante; 

 denumirea actelor normative care prevad drepturile si obligatiile partilor contractante. 

 Asiguratorul care incheie contractul de asigurare obligatorie a locuintelor, in numele si contul 

PAID, transfera in contul PAID, in termen de 10 zile lucratoare de la data eliberarii PAD, suma 

incasata cu titlu de prima de asigurare, din care retine in contul sau un comision de 10% din 

valoarea acesteia. 

 Cota reprezentand comisionul la care are dreptul asiguratorul care a incheiat contractul de 

asigurare obligatorie a locuintelor poate fi modificata anual prin ordin al presedintelui Comisiei 

de Supraveghere a Asigurarilor. 

Prin Ordinul nr. 21/2012 CSA a aprobat clauzele ce pot fi cuprinse in cadrul 
contractului de asigurare obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, 

alunecarilor de teren si inundatiilor. 
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Guvernul a modificat regimul juridic al unor infractiuni electorale 

In Monitorul Oficial nr. 753 din 8 noiembrie 2012 a fost publicata 
O.U.G. nr. 67/2012 privind modificarea art. 55 din Legea nr. 35/2008 
pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea 
autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei 
publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul 
alesilor locali. 
 
 

Prin O.U.G. nr. 67/2012 a fost modificat regimul juridic al unor infractiuni electorale 
constand in oferirea sau darea de bani, bunuri ori de alte foloase in scopul 

determinarii alegatorului sa voteze sau sa nu voteze un anumit competitor electoral. 

Principalele prevederi 
 

 Promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori de alte foloase in scopul determinarii 

alegatorului sa voteze sau sa nu voteze un anumit competitor electoral ori un anumit candidat, 

precum si primirea acestora de catre alegator, in acelasi scop, constituie infractiuni si se 

pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani. 

 Tentativa se pedepseste. 

 In categoria bunurilor prevazute anterior sunt incluse si alimente, bauturi alcoolice sau 

nealcoolice, produse din tutun ori marfuri nealimentare. 

 Nu intra in categoria bunurilor prevazute anterior materialele si obiectele de propaganda 

electorala, precum: afise, pliante, carti postale, calendare, caiete, ilustrate, pixuri, brichete, 

chibrituri, insigne, ecusoane, dvd-uri, fanioane, steaguri, cani, pungi, tricouri, sepci, esarfe, 

fulare, veste, fesuri, manusi, pelerine, jachete, inscriptionate cu insemnele electorale ale 

formatiunilor politice sau ale candidatilor care participa la alegeri. 

 Sunt exceptate, de asemenea, si alte obiecte de propaganda electorala, inscriptionate cu 

insemnele electorale ale formatiunilor politice sau ale candidatilor care participa la alegeri, a 

caror valoare nu depaseste 10 lei fara TVA pentru fiecare articol, fara ca aceste bunuri sa poata 

fi alimente, bauturi alcoolice sau nealcoolice ori produse din tutun. 
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Actualitate europeana 
 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Banca Centrala Europeana a adoptat o orientare privind baza de date centralizata a 
titlurilor de valoare, precum si o recomandare in aceasta privinta 
 

In Jurnalul Oficial nr. L 307 din 7 noiembrie 2012 a fost publicata Orientarea Bancii Centrale Europene din 26 
septembrie 2012 privind cadrul de referinta pentru managementul calitatii datelor pentru baza de date 
centralizata a titlurilor de valoare. 
In Jurnalul Oficial nr. C 339 din 7 noiembrie 2012 a fost publicata Recomandarea Bancii Centrale Europene din 26 
septembrie 2012 privind cadrul de referinta pentru managementul calitatii datelor pentru baza de date 
centralizata a titlurilor de valoare. 
Baza de date centralizata a titlurilor de valoare (Centralised Securities Database – CSDB) este o infrastructura 
informatica unica, operata in comun de catre membrii Sistemului European al Bancilor Centrale (SEBC), inclusiv 
bancile centrale nationale (BCN) ale statelor membre din afara zonei euro, atunci cand aceste BCN participa in 
mod voluntar la functionarea CSDB. CSDB stocheaza datele in regim „element cu element”, in special date privind 
titlurile de valoare, emitentii acestora si preturile. 
 

AEPD a emis un aviz privind instituirea unui Centru european de combatere a criminalitatii 
informatice 
 

In Jurnalul Oficial nr. C 336 din 6 noiembrie 2012 a fost publicat Rezumatul Avizului Autoritatii Europene pentru 
Protectia Datelor referitor la Comunicarea Comisiei Europene catre Consiliu si Parlamentul European privind 
instituirea unui Centru european de combatere a criminalitatii informatice. 
Avizul abordeaza importanta protectiei datelor in momentul instituirii EC3 si ofera propuneri specifice care ar 
putea fi luate in considerare in cursul stabilirii mandatului EC3 si in cadrul revizuirii legislative a cadrului juridic al 
Europol. Prin urmare, actionand din proprie initiativa, AEPD a adoptat prezentul aviz in temeiul articolului 41 
alineatului (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001. 
 

Aviz referitor la propunerea de Regulament privind Sistemul Informatic Schengen 
 

In Jurnalul Oficial nr. C 336 din 6 noiembrie 2012 a fost publicat Rezumatul Avizului Autoritatii Europene pentru 
Protectia Datelor referitor la propunerea de Regulament al Consiliului privind migrarea de la Sistemul de 
Informatii Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informatii Schengen din a doua generatie (SIS II) (reformare). 
AEPD precizeaza ca noua functionalitate de legaturi intre inregistrari nu trebuie sa conduca la o extindere a 
drepturilor de acces. In ceea ce priveste conceptul tehnic al SIS II, AEPD a recomandat imbunatatiri ale masurilor 
de securitate si a atras atentia asupra utilizarii de copii natonale. 
 

Strategia europeana pentru un internet mai bun pentru copii 
 

In Jurnalul Oficial nr. C 336 din 6 noiembrie 2012 a fost publicat Rezumatul Avizului Autoritatii Europene pentru 
Protectia Datelor referitor la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si 
Social si Comitetul Regiunilor – „Strategia europeana pentru un internet mai bun pentru copii”. 
Obiectivul comunicarii este de a dezvolta o strategie de crestere a gradului de protectie a copiilor in mediul 
online. Comunicarea este plasata in contextul Agendei UE pentru drepturile copilului, al Agendei digitale pentru 
Europa si al Concluziilor Consiliului privind protectia copiilor in lumea digitala. 
 

Rata de schimb a monedei euro din 8 noiembrie 2012 
 

In Jurnalul Oficial nr. C 341 din 9 noiembrie 2012 a fost publicata Informarea din partea Comisiei Europene 
privind rata de schimb de referinta publicata de catre Banca Centrala Europeana. 
 
Pentru RON rata de schimb este de 4,5203 euro. 
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Curtea de Justitie a Uniunii Europene  
 

 Regulamentul de procedura al Curtii de Justitie 

In Jurnalul Oficial nr. C 337 din 6 noiembrie 2012 a fost publicat Regulamentul de procedura al Curtii de 

Justitie din 25 septembrie 2012, precum si tabelul de corespondenta cu Regulamentul de procedura din 19 

iunie 1991. 

 Recomandari in atentia instantelor nationale, referitoare la efectuarea trimiterilor preliminare 

In Jurnalul Oficial nr. C 338 din 6 noiembrie 2012 au fost publicate recomandarile Curtii de Justitie a Uniunii 

Europene referitoare la intrebarile preliminare. Recomandarile privesc: 

- Competenta Curtii in materie preliminara 

- Rolul Curtii in cadrul procedurii preliminare 

- Decizia de a efectua o trimitere preliminara 

- Momentul adecvat pentru a efectua o trimitere preliminara 

- Forma si continutul cererii de decizie preliminara 

- Efectele trimiterii preliminare asupra procedurii nationale 

- Cheltuielile de judecata si asistenta judiciara 

- Corespondenta dintre Curte si instantele nationale 

- Conditiile de aplicare a procedurii accelerate si a procedurii de urgenta 

- Cererea de aplicare a procedurii accelerate sau a procedurii de urgenta 

- Corespondenta dintre Curte, instanta de trimitere si partile din litigiul principal 

 Hotararea in cauza C-199/11, Europese Gemeenschap/Otis NV si altii 

Carta drepturilor fundamentale nu se opune ca, in numele Uniunii, Comisia sa intenteze in fata unei instante 

nationale, o actiune in repararea prejudiciului suferit de Uniune ca urmare a unei intelegeri sau a unei 

practici contrare dreptului Uniunii. 

 Hotararea in cauza C-286/12, Comisia/Ungaria 

Reducerea radicala a varstei de pensionare a judecatorilor maghiari constituie o discriminare nejustificata 

pe motive de varsta. Aceasta masura nu este proportionala cu obiectivele urmarite de legiuitorul maghiar 

privind uniformizarea varstei de pensionare in cazul profesiilor din cadrul serviciului public si instituirea in 

domeniul justitiei a unei structuri mai echilibrate de varsta. 

 Hotararea in cauzele conexate C-229/11 si C-230/11, Alexander Heimann si Konstantin 

Toltschin/Kaiser GmbH 

Dreptul la concediu anual platit poate fi redus proportional cu reducerea timpului de lucru convenita printr-

un plan social. Dreptul Uniunii nu se opune ca o intreprindere si comitetul sau de intreprindere sa incheie un 

plan social care sa prevada reducerea proportionala a dreptului la concediu anual platit al unui lucrator 

caruia ii este redus timpul de lucru. 

 Hotararea in cauza T-1946/10, Ungaria/Comisia 

Tribunalul respinge actiunea Ungariei formulata impotriva inscrierii in baza de date E-Bacchus a denumirii 

„Vinohradnícka oblasť Tokaj” pentru Slovacia. Astfel, aceasta inscriere nu poate fi repusa in discutie intrucat 

s-a efectuat in mod automat in temeiul protectiei de care beneficia respectiva denumire in cadrul Uniunii 

chiar anterior introducerii bazei de date. 

 

Actualitate europeana 
 



 

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

  

10 

Inainte de a va depune candidatura la oricare dintre posturile europene scoase la concurs, 
trebuie sa cititi cu atentie Ghidul aplicabil concursurilor generale, publicat in Jurnalul Oficial 
C 270A din 7 septembrie 2012, precum si pe site-ul internet al EPSO.  

 

 
 

 

Concursuri europene 
 

 

  Recrutare de personal, JOUE C 339 A din 7 noiembrie 2012 

Agentia Europeana pentru Medicamente din Londra  (organizeaza o procedura de selectie in vederea 

intocmirii unei liste de rezerva pentru: 

EMA/CA/L/032: Agenti contractuali (pe termen lung), Sectorul Asistenta pentru utilizatori si aplicatii, 

Unitatea Tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) (FG III) 

EMA/CA/L/033: Agenti contractuali (pe termen lung), Informatii medicale, Unitatea Protectia sanatatii 

pacientilor (FG IV) 

EMA/CA/L/034: Agenti contractuali (pe termen lung), H-HM-SSP (Asistenta si proiecte stiintifice), 

Unitatea Dezvoltare si evaluare a produselor medicamentoase de uz uman (FG IV) 

EMA/CA/L/035: Agenti contractuali (pe termen lung), Sectorul Domenii speciale ale produselor 

medicamentoase de uz uman sau Sectorul Siguranta si eficacitatea produselor medicamentoase, 

Unitatea Dezvoltarea si evaluarea produselor medicamentoase de uz uman (FG IV) 

EMA/AD/340: Sef Serviciu juridic, Serviciile directiei (AD 10) 

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

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

Cererile de candidatura trebuie completate electronic folosind formularul disponibil pe site-ul web al 

agentiei. Termenul de depunere a formularelor de candidatura este 7 decembrie 2012, ora 24:00. 

 

  Corectori tipografici de limba lituaniana, JOUE C 340 din 8 noiembrie 2012 

Oficiul European pentru Selectia Personalului (EPSO) organizeaza urmatorul concurs general: 

EPSO/AST/124/12: Corectori tipografici de limba lituaniana (LT) 

Anuntul de concurs este publicat exclusiv in limba lituaniana in Jurnalul Oficial C 340 A din 8 noiembrie 

2012. 

Informatii suplimentare sunt disponibile pe site-ul EPSO: http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/ 
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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 si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a 
cladirilor 
 
 Proiect de Lege pentru aprobarea O.G. nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 
 
 Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 14/2012 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de 
stat pe anul 2012 
 
 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura 
 
 Proiect de Lege privind instituirea unor masuri speciale pentru protectia obiectivelor militare care fac 
parte din Sistemul de aparare impotriva rachetelor balistice 

 
 
 
 Proiecte de lege si propuneri legislative primite la Senat pentru 

dezbatere si adoptare 
 

 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual 
de executie a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si a contului general anual al 
datoriei publice aferente anului 2011 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 31.10.2012 

- termen depunere raport: 6.11.2012 

 
 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de 
stat pe anul 2011 si a contului general anual de executie a bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2011 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 31.10.2012 

- termen depunere raport: 6.11.2012 

 
 Proiect de Lege privind cooperarea intre Parlament si Guvern in domeniul afacerilor europene  

- termen pentru depunerea amendamentelor: 6.11.2012 

- termen depunere raport: 7.11.2012 

 
 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara 
internationala in materie penala  

- termen pentru depunerea amendamentelor: 6.11.2012 

- termen depunere raport: 7.11.2012 

 
 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea 
Curtii Constitutionale 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 6.11.2012 

- termen depunere raport: 7.11.2012 
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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 Legii nr. 272/2004 privind protectia si 
promovarea drepturilor copilului 
 
 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor 
 
 Propunere legislativa pentru modificarea art. 134 din Legea nr. 53/2011 privind Codul muncii 
 
 Propunere legislativa pentru modificarea art. 38, 44 din Legea nr. 114/1996 – Legea locuintei 
 
 Propunere legislativa pentru modificarea art. 24 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor 
 
 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 53/2011 privind Codul muncii 
 
 Propunere legislativa pentru modificarea art. 42 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
 
 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice 
 
 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare 
civila 
 
 Propunere legislativa pentru completarea art. 2 din Legea nr. 84/2012 privind unele masuri referitoare la 
veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

Permisele de mic trafic de frontiera vor trebui sa contina 
elemente biometrice 
 

Ministerul Afacerilor Externe a publicat un proiect de ordonanta de urgenta 
pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 94/2008 pentru stabilirea unor 
masuri privind punerea in circulatie a pasapoartelor electronice, precum si 
producerea altor documente de calatorie. 

Prin acest proiect se propune ca personalizarea pasapoartelor electronice, a permiselor de sedere, a 
permiselor de mic trafic de frontiera si a documentelor de calatorie care se elibereaza strainilor sa se 
realizeze de catre Centrul National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice, care va functiona 
in structura Directiei generale de pasapoarte din cadrul MAI care detine echipamentele necesare. 

Pana in prezent, blanchetele si personalizarea permiselor de mic trafic de frontiera era realizata de 
catre Compania Nationala „Imprimeria Nationala”. Aceste permise nu contineau elementele 
biometrice mai sus mentionate. 

Romania si-a asumat obligatia de introducere a elementelor biometrice de identificare in permisele 
de mic trafic de frontiera pana la sfarsitul anului 2012.  
 
 Sugestiile si opiniile persoanelor interesate sunt asteptate pana la data de 19.11.2012, la adresa de e-mail: 
drco@mae.ro sau la adresa postala a MAE/Departamentul Consular: Aleea Alexandru nr. 24, sector 1, Bucuresti. 

MADR a instituit contraventii in agricultura ecologica 
 
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a publicat in data de 6 noiembrie 2012 
un proiect de hotarare pentru stabilirea masurilor si sanctiunilor necesare in 
vederea respectarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 privind 
productia ecologica si etichetarea produselor ecologice. 
 

Vor constitui contraventii (daca nu pot fi considerate infractiuni):   
 

a) folosirea frauduloasa a termenilor de „ecologic”, „biologic”, „organic” sau a abrevierilor 
acestora, precum „bio”, „eco”, ca marci comerciale sau practici de utilizare in productia, 
procesarea, ambalarea, transportul, depozitarea si distributia produselor, inclusiv pe eticheta 
produsului, materiale publicitare si documentele comerciale, care pot induce in eroare 
consumatorul si care nu sunt obtinute in conformitate cu regulile de productie ecologica 
(amenda de la 20.000 lei la 30.000 lei); 

b) nerespectarea regulilor privind productia, procesarea, ambalarea, transportul, depozitarea, 
distributia si importul din tari terte al produselor ecologice, prevazute in legislatia nationala si 
Uniunii Europene in vigoare (amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei); 

c) lipsa documentelor operatorului, inclusiv documente de evidenta a productiilor, tranzactiilor 
si a stocurilor de produse ecologice, prin care se poate identifica trasabilitatea produsului in 
toate etapele de productie, procesare si distributie (amenda de la 25.000 lei la 35.000 lei); 

d) refuzul de a permite accesul inspectorilor desemnati de MADR, in incinta unitatii, precum si 
refuzul de a prezenta documentele si evidentele prevazute la lit. c) (amenda de la 20.000 lei la 
30.000 lei). 

 Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt 

asteptate pe adresa cristina.fabian@madr.ro pana la data de 16.11.2012. 
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Ministerul Afacerilor Europene a publicat un proiect de hotarare de Guvern 
pentru modificarea Anexei I la H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea 
financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenta.  

Fata de Normele metodologice aplicabile in prezent, proiectul de hotarare aduce in plus 
reglementari menite sa contribuie substantial la absorbtia fondurilor europene prin: 
 contractarea suplimentara de proiecte finantate in cadrul POR, Axa prioritara 1 „Sprijinirea 
dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere” si in cadrul POAT, Axa prioritara 1 „Sprijin 
pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor”; 
 contractarea tuturor proiectelor de investitii aflate in portofoliul POS Mediu, Axa Prioritara 1 - 
Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata, precum si a asistentei tehnice pentru 
pregatirea portofoliului de proiecte pentru perioada de programare 2014-2020. 
 
Lansarea schemei de eficienta energetica va genera crearea de noi locuri de munca si promovarea 
coeziunii sociale prin sprijinirea cresterii eficientei energetice in blocurile de locuinte, fiind estimata 
o reducere de cel putin 40% a consumului de energie pentru incalzire. Impactul social al 
implementarii schemei va avea si un impact social semnificativ, deoarece vizeaza blocuri de locuinte 
construite in perioada 1950-1990 in care locuiesc categorii sociale vulnerabile si familii cu venituri 
reduse (peste 50% dintre familiile de proprietari avand un venit net lunar pe membru de familie de 
maxim 500 euro). 
 
 Proiectul a fost publicat in data de 8.11.2012. 

MAEur propune masuri care sa contribuie la absorbtia fondurilor europene 

Decrete semnate in perioada 3 – 9 noiembrie 2012 

Dintre decretele semnate de Presedintele Romaniei, domnul Traian 
Basescu, in aceasta perioada mentionam: 
 
• Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului privind 
managementul durabil al padurilor, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 si 
semnat de Romania la Bratislava la 27 mai 2011, la Conventia-cadru privind 
protectia si dezvoltarea durabila a Carpatilor, adoptata la Kiev la 22 mai 2003; 
 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind 
circulatia pe drumurile publice; 
 
• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 13/2008 pentru modificarea si 
completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 si a Legii serviciului de 
alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006; 
 
• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 44/2012 pentru modificarea art. 81 
din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura 
civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe. 
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Buna desfasurare a procesului electoral depinde, intr-o mare masura, de modul in 
care sunt reglementate si se desfasoara toate operatiunile electorale.

Cat de importanta este justitia electorala 

 

 

 Intre acestea trebuie sa figureze si solutionarea 
cererilor formulate de cei interesati, impotriva 
neregularitatilor produse si constatate in 
desfasurarea procesului electoral. 

 In lipsa unei astfel de solutionari, procesul 
electoral ar ramane neterminat, nefinalizat si nu s-ar 
mai atinge scopul legitim – desemnarea reprezentan-
tilor de catre popor. Mai mult, intr-o asemenea 
situatie, acest proces ar fi dominat de incertitudini, 
determinate chiar de fraude electorale si astfel nu ar 
putea fi considerat corect. 

 Pe cale de consecinta, inevitabil, in procesul 
electoral apar o serie de neregularitati care trebuie 
sa fie corectate prin intermediul unor cereri formu-
late de cei interesati. In acest scop, prin lege sunt 
reglementate proceduri de solutionare a acestor 
cereri, dar si structuri (organe) statale care sa rezolve 
aceste cereri. 

 In prezent, ca si in trecut, in diversele sisteme 
constitutionale exista si au existat mai multe tipuri de 
structuri organizatorice statale care trebuie sa 
rezolve aceste cereri si, pe cale de consecinta, mai 
multe proceduri de solutionare, diferite in functie de 
structura statala cere le utilizeaza sau care le-a 
utilizat.  

 Ca urmare, este importanta stabilirea structurii 
organizatorice statale competente si apoi a regle-
mentarii procedurii de solutionare utilizata. 

 

In acelasi timp, multitudinea de solutii in domeniu 
denota faptul ca inca exista preocuparea de a fi 
cautata si gasita cea mai corecta si cea mai eficienta 
dintre acestea. 

In aceste conditii, in mod firesc, apare importanta si necesitatea abordarii temei 
puse in discutie, pentru a se examina solutiile existente, pentru a se alege solutia cea 
mai corecta si cea mai eficienta, in vederea rezolvarii cererilor formulate impotriva 
neregulilor produse si constatate in cadrul procesului electoral. 
 
 
Pentru mai multe detalii  
 
a se vedea Gheorghe Iancu, Drept electoral, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2012 

http://www.beckshop.ro/drept_electoral-p6131.html?utm_source=Infolegalis&utm_medium=news&utm_content=carte%2Brecomandata&utm_campaign=promo%2Bbeckshop
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