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Legea de punere in aplicare a Noului Cod penal a fost publicata 

In cadrul actului normativ se arata ca Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu 

modificarile si completarile ulterioare, intra in vigoare la data de 1 februarie 2014. 

In Monitorul Oficial nr. 757 din 12 noiembrie 2012 a fost publicata 

Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 

privind Codul penal. 

 

Principalele prevederi 
 

Pedepsele cu inchisoarea aplicate in baza dispozitiilor Codului penal din 1969 pentru infractiuni 
comise in timpul minoritatii nu vor fi luate in considerare la stabilirea starii de recidiva potrivit 
dispozitiilor Codului penal. 

Infractiunile comise in timpul minoritatii, pentru care s-au aplicat pedepse in baza dispozitiilor 
Codului penal din 1969, nu constituie impedimente pentru dispunerea renuntarii la aplicarea 
pedepsei, amanarii aplicarii pedepsei sau suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere pentru 
o infractiune comisa ulterior condamnarii definitive. 

Tratamentul sanctionator al pluralitatii de infractiuni se aplica potrivit legii noi atunci cand cel 
putin una dintre infractiunile din structura pluralitatii a fost comisa sub legea noua, chiar daca 
pentru celelalte infractiuni pedeapsa a fost stabilita potrivit legii vechi, mai favorabila. 

 
Aplicarea in timp a legii penale conform Legii de punere in aplicare a Noului Cod penal 

Dispozitiile privind legea penala de dezincriminare sunt aplicabile si in situatiile in care o fapta 
determinata, comisa sub imperiul legii vechi, nu mai constituie infractiune potrivit legii noi datorita 
modificarii elementelor constitutive ale infractiunii, inclusiv a formei de vinovatie, ceruta de legea 
noua pentru existenta infractiunii. 

Acestea nu se aplica in situatia in care fapta este incriminata de legea noua sau de o alta lege in 
vigoare, chiar sub o alta denumire. 

Pedeapsa aplicata pentru o infractiune printr-o hotarare ce a ramas definitiva sub imperiul 
Codului penal din 1969, care nu depaseste maximul special prevazut de Codul penal, nu poate fi 
redusa in urma intrarii in vigoare a acestei legi. 

Atunci cand o norma penala face trimitere la o alta norma determinata, de la care imprumuta 
unul sau mai multe elemente, modificarea normei completatoare atrage si modificarea normei 
incomplete. 

In cazul abrogarii normei completatoare, norma incompleta va pastra elementele preluate de la 
aceasta, inclusiv limitele de pedeapsa, in forma existenta la data abrogarii, afara de cazul in care 
legea dispune altfel. 

Decaderile, interdictiile si incapacitatile decurgand din condamnari pronuntate in baza legii vechi 
isi produc efectele pana la intervenirea reabilitarii de drept sau dispunerea reabilitarii judecatoresti, 
in masura in care fapta pentru care s-a pronuntat condamnarea este prevazuta si de legea penala 
noua si daca decaderile, interdictiile si incapacitatile sunt prevazute de lege. 
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In Monitorul Oficial nr. 760 din 12 noiembrie 2012 a fost 

publicata Legea nr. 203/2012 pentru modificarea si completarea 

O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. 

Prin Legea nr. 203/2012 au fost aduse importante modificari ordonantei privind circulatia 
pe drumurile publice in privinta necesitatii obtinerii permisului de conducere  

pentru diferite categorii de autovehicule. 

Legislatia privind circulatia pe drumurile publice a suferit modificari 

Principalale prevederi 
 

 Autovehicul – orice vehicul echipat, prin constructie, cu un motor cu propulsie, in scopul 
deplasarii pe drum. Mopedele, troleibuzele si tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. 

 Vehiculele care se deplaseaza pe sine, denumite tramvaie, tractoarele folosite exclusiv in 
exploatarile agricole si forestiere, precum si vehiculele destinate pentru efectuarea de servicii sau 
lucrari, denumite masini autopropulsate, care se deplaseaza numai ocazional pe drumul public, nu 
sunt considerate autovehicule; 

 Moped – vehicul, cu doua sau trei roti, a carui viteza maxima prin constructie este mai mare de 
25 km/h, dar nu depaseste 45 km/h si care este echipat cu un motor cu ardere interna, cu aprindere 
prin scanteie, cu o capacitate cilindrica ce nu depaseste 50 cm3 sau cu un alt motor cu ardere 
interna ori, dupa caz, electric, a carui putere nominala continua maxima nu depaseste 4 kW, iar 
masa proprie a vehiculului nu depaseste 350 kg, neincluzand masa bateriilor in cazul vehiculului 
electric. 

 Varsta minima pentru obtinerea permisului de conducere este de: 

a) 16 ani impliniti, pentru categoriile de vehicule AM, A1 si B1; 

b) 18 ani impliniti, pentru categoriile de vehicule A2, B, BE, C1, C1E si Tr; 

c) 20 de ani impliniti, daca persoana are o experienta de cel putin 2 ani de conducere a 
motocicletelor din categoria A2, sau 24 de ani impliniti, pentru motocicletele din categoria A; 

d) 21 de ani pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 si D1 E, precum si pentru triciclurile cu motor 
din categoria A; 

e) 24 de ani pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb si Tv. 

 Examenul pentru obtinerea permisului de conducere consta in sustinerea unei probe teoretice 
de verificare a cunostintelor si a unei probe practice de verificare a aptitudinilor si 
comportamentului, corespunzator categoriei de permis solicitat. Proba practica pentru categoria 
AM consta numai in verificarea aptitudinilor in poligoane special amenajate. Conditiile de obtinere 
a permisului de conducere se stabilesc prin regulament. 
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Normele NCPC in materia hotararii arbitrale au suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 762 din 13 noiembrie 2012 a fost publicata 
Legea nr. 206/2012 pentru aprobarea O.U.G. nr. 44/2012 privind 
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 completarea unor acte normative conexe. 

Prin Legea nr. 206/2012 au fost aduse modificari prevederilor  

Noului Cod de procedura civila in materia hotararilor arbitrale. 

 
Principalele prevederi 
 

 In cazul in care hotararea arbitrala se refera la un litigiu legat de transferul dreptului de 

proprietate si/sau de constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, hotararea arbitrala se 

va prezenta instantei judecatoresti ori notarului public pentru a obtine o hotarare judecatoreasca 

sau, dupa caz, un act autentic notarial. 

 Dupa verificarea de catre instanta judecatoreasca ori de catre notarul public a respectarii 

conditiilor si indeplinirea procedurilor impuse de lege si dupa achitarea de catre parti a 

impozitului privind transferul dreptului de proprietate, se va proceda la inregistrarea in cartea 

funciara si se va realiza transferul de proprietate si/sau constituirea altui drept real asupra 

bunului imobil in cauza. 

 In cazul in care hotararea arbitrala se refera la un litigiu legat de transferul dreptului de 

proprietate si/sau de constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, hotararea arbitrala se va 

prezenta instantei judecatoresti ori notarului public pentru a obtine o hotarare judecatoreasca 

sau, dupa caz, un act autentic notarial. 

 Dupa verificarea de catre instanta judecatoreasca ori de catre notarul public a respectarii 

conditiilor si dupa indeplinirea procedurilor impuse de lege si achitarea de catre parti a 

impozitului privind transferul dreptului de proprietate, se va proceda la inregistrarea in cartea 

funciara si se va realiza transferul de proprietate si/sau constituirea altui drept real asupra 

bunului imobil in cauza. 

A fost modificata competenta  
Serviciului de administrare a contribuabililor nerezidenti 

In Monitorul Oficial nr. 763 din 13 noiembrie 2012 a fost publicat 
Ordinul nr. 1449/2012 pentru modificarea Ordinului privind 
organizarea activitatii de administrare a contribuabililor nerezidenti 
care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent. 

Prin Ordinul nr. 1449/2012 al ministrului Finantelor Publice au fost aduse modificari in 
materia competentei serviciului de administrare a contribuabililor nerezidenti. 

Modificari 
 

 Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenti nu va mai avea printre atributii 

solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative fiscale. 
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BNR a adus modificari normelor privind derularea operatiunilor pe piata 
monetara 

Prin Ordinul nr. 12/2012 BNR a modificat legislatia in privinta  
procedurilor de lucru in derularea operatiunilor de piata monetara. 

In Monitorul Oficial nr. 763 din 13 noiembrie 2012 a fost publicat 
Ordinul nr. 12/2012 al BNR pentru modificarea Ordinului privind 
procedurile de lucru referitoare la derularea operatiunilor de piata 
monetara efectuate de Banca Nationala a Romaniei si a facilitatilor 
permanente acordate de aceasta participantilor eligibili. 

Principalele prevederi 
 

 In cazul licitatiilor la rata fixa si la rata variabila, ofertele vor contine cel putin o optiune, cu 

exceptialicitatiilor la rata fixa pentru swap valutar si pentru atragere de depozite, caz in care 

ofertele vor contine o singura optiune. 

 In cazul licitatiilor la rata variabila, ofertele vor contine, pentru fiecare rata a 

dobanzii/randament/puncte swap, suma ce urmeaza a fi tranzactionata. 

Sumele vor fi exprimate in lei, cu doua zecimale, ratele dobanzilor/randamentelor vor fi 

exprimate in termeni anualizati si vor contine doua zecimale, iar punctele swap vor contine 6 

zecimale. 

 In cazul licitatiei la rata fixa si la rata variabila, oferta va contine cel putin o optiune. Numarul 

de optiuni prezentat in forma grafica a prezentei anexe este cu titlu de exemplu. 

 In cazul licitatiei la rata fixa, oferta va contine o singura optiune. In cazul licitatiei la rata 

variabila, oferta va contine cel putin o optiune. Numarul de optiuni prezentat in forma grafica a 

prezentei anexe este cu titlu de exemplu. 
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Afla care sunt noile modificari aduse Codului fiscal  
in materia platii TVA la incasare 

In Monitorul Oficial nr. 772 din 15 noiembrie 2012 au fost publicate 
Legea nr. 208/2012 privind aprobarea O.G. nr. 15/2012 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si 
Legea nr. 209/2012 privind aprobarea O.G. nr. 30/2011 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale. 
 
 

 

Principalele prevederi 
 

 Persoana impozabila care in anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la incasare, dar a carei 

cifra de afaceri pentru anul respectiv este inferioara plafonului de 2.250.000 lei, aplica sistemul 

TVA la incasare incepand cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul urmator celui in 

care nu a depasit plafonul.  

 Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituita din valoarea totala a 

livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, 

precum si a operatiunilor rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se 

considera ca fiind in strainatate, conform art. 132 si 133, realizate in cursul unui an calendaristic. 

 

Calculul taxei asupra mijloacelor de transport 

 In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se 

calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm3 

sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator: 
 

Nr. 
crt. 

Mijloace de transport cu tractiune mecanica   

I. Vehicule inmatriculate (lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta) 

1. 
Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana 
la 1.600 cm3 inclusiv 

8 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1.601 cm3 si 2.000 cm3 inclusiv 18 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.001 cm3 si 2.600 cm3 inclusiv 72 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.601 cm3 si 3.000 cm3 inclusiv 144 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cm3 290 

6. Autobuze, autocare, microbuze 24 

7. 
Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana 
la 12 tone inclusiv 

30 

8. Tractoare inmatriculate 18 

II. Vehicule inregistrate 

1. Vehicule cu capacitate cilindrica lei/200 cm3 

1.1 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cm3 2–4 

1.2. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cm3 4–6 

2. 
Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 50–150 

lei/an 

 

Prin Legile nr. 208/2012 si nr. 209/2012 au fost aduse modificari Codului fiscal  
in materia aplicarii sistemului de TVA la incasare si  

a calcularii taxei asupra mijloacelor de transport. 
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A fost publicata initiativa legislativa a cetatenilor privind  

modificarea Codului muncii 

In Monitorul Oficial nr. 773 din 16 noiembrie 2012 a fost publicata o 
Initiativa legislativa a cetatenilor potrivit Legii nr. 189/1999. 
 
 

Prin Initiativa legislativa a cetatenilor se urmareste, printre altele,  
modificarea prevederilor Codului muncii in domeniul obligatiilor angajatorului la 

incheierea contractului individual de munca. 

Principalele prevederi 
 
 

 Elaborarea unor solutii legislative apte si capabile sa asigure un cadru normativ echilibrat in 

distribuirea drepturilor si obligatiilor partenerilor relatiei de munca si utile in vederea 

implementarii cu succes a politicilor privind ocuparea fortei de munca apare ca necesara si 

oportuna. 

 Proiectul de lege privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii isi propune 

echilibrarea relatiilor de munca dintre angajatori si angajati. 

 

Initiativa cetateneasca de modificare a Codului muncii 

 Anterior inceperii activitatii de catre salariat, angajatorul are obligatia de a inregistra contractul 

individual de munca in registrul general de evidenta al salariatilor. 

 In termen de 10 zile lucratoare de la inregistrarea contractului individual de munca, angajatorul 

va transmite inspectoratului teritorial de munca registrul general de evidenta al salariatilor. 

 Angajatorul are obligatia de a comunica in scris salariatului propunerea de modificare a 

contractului individual de munca. 

 Salariatul are obligatia de a comunica in scris raspunsul sau angajatorului in termen de 10 zile de 

la data luarii la cunostinta a propunerii. 

 In cazul in care salariatul este de acord cu propunerea de modificare a contractului individual de 

munca, partile vor incheia in scris actul aditional la contract in termen de 15 zile de la data luarii la 

cunostinta de catre angajator a acordului exprimat de catre salariat. Actul aditional va intra in 

vigoare in momentul semnarii de catre parti, chiar daca acesta este incheiat dupa expirarea 

termenului de 15 zile. 

 Angajatorul poate denunta unilateral clauza de neconcurenta oricand pe parcursul aplicarii 

acesteia. 

 In mod exceptional, partile pot stabili aplicarea unei clauze de neconcurenta dupa incetarea 

contractului individual de munca, cu respectarea urmatoarelor conditii: 

a) precizarea expresa a activitatilor ce fac obiectul clauzei; 

b) precizarea expresa a duratei de aplicabilitate a clauzei; 

c) indicarea locurilor de munca pentru care opereaza interzicerea la angajare; 

d) precizarea expresa a ariei teritoriale in care salariatul nu se poate angaja; 

e) dovedirea producerii unui prejudiciu real, concret si material angajatorului in cazul nerespectarii 

clauzei; 

f) stabilirea si plata indemnizatiei la care este indreptatit fostul salariat. 
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A fost reglementata sanctionarea unor infractiuni  
impotriva personalului medical 

In Monitorul Oficial nr. 772 din 15 noiembrie 2012 a fost publicata 
Legea nr. 212/2012 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind 
reforma in domeniul sanatatii. 
 
 

Prin Legea nr. 212/2012 au fost introduse norme privind  
sanctionarea unor infractiuni indreptate impotriva unui medic, asistent medical, 

sofer de autosanitara, ambulantier sau oricarui alt fel de personal din sistemul sanitar. 

Principalele prevederi 
 

 Amenintarea savarsita nemijlocit ori prin mijloace de comunicare directa contra unui medic, 

asistent medical, sofer de autosanitara, ambulantier sau oricarui alt fel de personal din sistemul 

sanitar, aflat in exercitiul functiunii ori pentru fapte indeplinite in exercitiul functiunii, se 

pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda. 

 Lovirea sau orice acte de violenta savarsite impotriva persoanelor prevazute la alin. (1), aflate 

in exercitiul functiunii ori pentru fapte indeplinite in exercitiul functiunii, se pedepseste cu 

inchisoare de la 6 luni la 3 ani. 

 Vatamarea corporala savarsita impotriva persoanelor prevazute la alin. (1), aflate in exercitiul 

functiunii ori pentru fapte indeplinite in exercitiul functiunii, se pedepseste cu inchisoare de la 6 

luni la 6 ani. 

 Vatamarea corporala grava savarsita impotriva persoanelor prevazute la alin. (1), aflate in 

exercitiul functiunii ori pentru fapte indeplinite in exercitiul functiunii, se pedepseste cu 

inchisoare de la 3 la 12 ani. 

Dreptul de vot al cetatenilor romani cu resedinta in strainatate 

In Monitorul Oficial nr. 776 din 16 noiembrie 2012 a fost publicata 
Hotararea nr. 5/2012 a BEC pentru alegerea Camerei Deputatilor si 
a Senatului din anul 2012 privind interpretarea dispozitiilor art. 8 
alin. (2) si ale art. 27 alin. (2) din Legea nr. 35/2008. 
 
 

Prin Hotararea BEC au fost aduse interpretari dispozitiile  legale in privinta  
exercitarii dreptului de vot de catre cetatenii romani  

cu domiciliul sau resedinta in strainatate. 

Principalele prevederi 
 

 Cetatenii romani cu drept de vot, cu domiciliul sau resedinta in strainatate, isi exercita acest 

drept la una dintre sectiile de votare din tara in care si-au stabilit domiciliul sau resedinta. 

 Cetatenii romani cu drept de vot, cu domiciliul sau resedinta intr-o tara in care nu sunt 

infiintate misiuni diplomatice ori oficii consulare si in care nu au fost organizate sectii de 

votare, isi pot exercita dreptul de vot la una dintre sectiile de votare din orice tara care face 

parte din respectivul colegiu uninominal. 
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Actualitate europeana 
 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Au fost adoptate norme menite sa elimine barierele existente pe piata energiei 
 

In Jurnalul Oficial nr. L 315 din 14 noiembrie 2012 a fost publicata Directiva 2012/27/UE din 25 octombrie 2012 
privind eficienta energetica, de modificare a Directivelor 2009/125/CE si 2010/30/UE si de abrogare a 
Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE. 
Directiva prevede un cadru comun de masuri pentru promovarea eficientei energetice pe teritoriul Uniunii cu 
scopul de a se asigura atingerea obiectivului principal al Uniunii de 20% in materie de eficienta energetica pana 
in 2020 si de a deschide calea pentru viitoarea crestere a eficientei energetice dupa aceasta data. Directiva 
prevede norme menite sa elimine barierele existente pe piata energiei si sa depaseasca deficientele pietei care 
impiedica eficienta in ceea ce priveste aprovizionarea si utilizarea energiei, stabilind obiectivele nationale 
indicative in materie de eficienta energetica pentru 2020. 
 

Statele membre garanteaza faptul ca victimele sunt recunoscute si tratate cu respect, 
atentie si profesionalism si de o maniera individualizata si nediscriminatorie 
 

In Jurnalul Oficial nr. L 315 din 14 noiembrie 2012 a fost publicata Directiva 2012/29/UE din 25 octombrie 2012 
de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea si protectia victimelor criminalitatii si de inlocuire 
a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului. 
Scopul directivei este de a garanta faptul ca victimele criminalitatii beneficiaza de informatii, de sprijin si 
protectie adecvate si sunt in masura sa participe in procedurile penale. Drepturile prevazute de prezenta 
directiva se aplica victimelor de o maniera nediscriminatorie, inclusiv in ceea ce priveste statutul acestora din 
punctul de vedere al resedintei. 
 

Masuri de coordonare ce se aplica actelor cu putere de lege si actelor administrative ale 
statelor membre privind societatile comerciale 
 

In Jurnalul Oficial nr. L 315 din 14 noiembrie 2012 a fost publicata Directiva 2012/30/UE din 25 octombrie 2012 
de coordonare, in vederea echivalarii, a garantiilor impuse societatilor comerciale in statele membre, in intelesul 
art. 54 alin. (2) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, pentru protejarea intereselor asociatilor sau 
tertilor, in ceea ce priveste constituirea societatilor comerciale pe actiuni si mentinerea si modificarea capitalului 
acestora. 
 

Cooperarea administrativa prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne 
 

In Jurnalul Oficial nr. L 316 din 14 noiembrie 2012 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 din 25 
octombrie 2012 privind cooperarea administrativa prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne si 
de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”). 
Regulamentul stabileste normele pentru utilizarea unui sistem de informare al pietei interne (IMI) pentru 
cooperarea administrativa, inclusiv prelucrarea datelor cu caracter personal, intre autoritatile competente ale 
statelor membre si intre autoritatile competente ale statelor membre si Comisie. 
 

Cooperarea dintre organizațiile de standardizare europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. L 316 din 14 noiembrie 2012 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 din 25 
octombrie 2012 privind standardizarea europeana, de modificare a Directivelor 89/686/CEE si 93/15/CEE si a 
Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE si 
2009/105/CE si de abrogare a Deciziei 87/95/CEE si a Deciziei 1673/2006/CE. 
Obiectivul principal al standardizării il constituie definirea unor specificatii voluntare de ordin tehnic sau calitativ 
care sa poata fi respectate de produsele, procesele de productie sau serviciile actuale sau viitoare. 
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Curtea de Justitie a Uniunii Europene  
 

 Ultima publicatie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene 

In Jurnalul Oficial nr. C 343 din 10 noiembrie 2012 a fost publicata ultima publicatie a Curtii de Justitie a 

Uniunii Europene. 

 

 

Actualitate europeana 
 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Au fost publicate titlurile si referintele standardelor armonizate privind siguranta jucariilor  
 

In Jurnalul Oficial nr. C 349 din 15 noiembrie 2012 a fost publicata Comunicarea Comisiei in cadrul 
implementarii Directivei 2009/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind siguranta jucariilor. 
Directiva jucariilor se aplica produselor concepute sau destinate, in mod exclusiv sau neexclusiv, utilizarii pentru 
joaca de catre copiii cu o varsta mai mică de 14 ani. 
 

Avize ale Comitetului Economic si Social European  
In Jurnalul Oficial nr. C 351 din 15 noiembrie 2012 au fost publicate mai multe avize ale Comitetului adoptate cu 
ocazia celei de-a 483-a sesiune plenara din 18 si 19 septembrie 2012. 
 

 Avizul privind „Cresterea inteligenta si favorabila incluziunii”  

 Avizul pe tema „Un cadru pentru publicitatea destinata tinerilor si copiilor”  

 Avizul pe tema „Drepturile grupurilor vulnerabile la locul de munca, cu accent pe problemele de 
discriminare pe baza orientarii sexuale”  

 Avizul  privind contributia economica a migrantilor in calitate de intreprinzatori 

 Avizul  privind eradicarea violentei domestice impotriva femeilor  

 Avizul privind utilizarea responsabila a retelelor sociale si prevenirea tulburarilor asociate 

 Avizul pe tema „Pentru o analiza actualizata a costului «non-Europei»” 

 Avizul privind Comunicarea Comisiei – Solutionarea obstacolelor legate de impozitarea succesiunilor 
transfrontaliere COM(2011) 864 final 

 Avizul privind Comunicarea Comisiei – Un plan de actiune pentru imbunatatirea accesului la finantare al 
IMM-urilor COM(2011) 870 final 

 Avizul privind Cartea verde – Catre o piata europeana integrata a platilor efectuate cu cardul, pe internet si 
de pe telefonul mobil COM(2011) 941 final 

 Avizul privind Propunerea de regulament al Consiliului privind statutul unei fundatii europene (FE) 
COM(2012) 35 final – 2012/22 

 Avizul privind Propunerea de directiva privind executarea Directivei 96/71/CE privind detasarea lucratorilor 
in cadrul prestarii de servicii COM(2012) 131 final – 2012/61 (COD) 

 Avizul privind Comunicarea Comisiei – „Inovare pentru un viitor durabil – Planul de actiune privind 
ecoinovarea (EcoAP)” COM(2011) 899 final 

 Avizul privind Comunicarea Comisiei – Strategia europeana pentru un internet mai bun pentru copii 
COM(2012) 196 final 

 Avizul privind Propunerea de regulament privind identificarea electronica si serviciile de asigurare a 
increderii pentru tranzactiile electronice pe piata interna COM(2012) 238 final 

 Avizul privind Comunicarea Comisiei – Comert, crestere si dezvoltare – Adaptarea politicii comerciale si de 
investitii pentru tarile care au cel mai mult nevoie de sprijin COM(2012) 22 final 

 Avizul privind Propunerea de decizie de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului pentru a prelungi 
perioada de aplicare a acesteia si pentru a actualiza denumirile tarilor terte si ale autoritatilor responsabile 
pentru autorizarea si controlul productiei COM(2012) 343 final – 2012/165 (COD) 
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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 
 

 

 Oficiul pentru Armonizare in cadrul Pietei Interne cauta candidati, anunt publicat in 
 JOUE C 352 A din 16 noiembrie 2012 
 
Limbile Oficiului sunt spaniola, germana, engleza, franceza si italiana. Oficiul are sediul la Alicante, 
Spania. 
 

Oficiul pentru Armonizare in cadrul Pietei Interne caută candidati pentru: 

  postul de presedinte al camerelor de recurs (B/F) 

Conform art. 136 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca 

comunitara, candidatul selectat va avea competente de gestionare si organizare in legatura cu camerele 

de recurs, va raporta Consiliului de administratie activitatea camerelor si va raspunde de rezultatele 

generale. 

Data prevazuta pentru intrarea in functie este 1 octombrie 2013. 

Candidatului selectat i se va oferi un contract pe o perioada de cinci ani ca agent temporar in temeiul art. 

2 lit. (a) din Regimul aplicabil celorlalti agenti ai Uniunii Europene, in grupa de functii administratori (AD), 

gradul 14. Salariul lunar de baza corespunzator primei trepte a acestui grad este in prezent 13 216,49 

EUR. 

 două posturi de membri ai camerelor de recurs (B/F) 

Membrii camerelor de recurs examineaza cauzele si pregătesc deciziile privind caile de atac introduse 

impotriva deciziilor din prima instanta ale Oficiului. Candidatilor selectati li se ofera un contract de cinci 

ani (pe durata mandatului ca membru al camerelor de recurs) ca agent temporar in temeiul art. 2 lit. (a) 

din Regimul aplicabil celorlalti agenti ai Uniunii Europene, in grupa de functii administratori (AD), gradul 

11. Candidatii trebuie sa aiba capacitatea de a lucra intr-un mediu multilingv (un organism al Uniunii 

Europene). 

 

Candidaturile se pot depune de preferinta prin e-mail la adresa: ABBCIF@oami.europa.eu  

folosind formularului de candidatura disponibil pe site-ul Oficiului:  

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/career/career.en.do 

Candidaturile pot fi trimise si prin curierat la adresa:  

Chairperson of the Administrative Board Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks 

and Designs) Avenida de Europa, 4 E-03008 Alicante SPANIA 

Candidaturile trebuie sa ajunga la destinatie pana la data de 14 decembrie 2012, ora 24.00. 

mailto:ABBCIF@oami.europa.eu
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte in lucru la Camera Deputatilor la Comisiile permanente 
 

 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 1/2011 – Legea educatiei nationale  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 258/2007 privind practica elevilor si 
studentilor 
 
 Propunere legislativa pentru modificarea lit. b) a art. 2 din O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul 
dosar si deconspirarea Securitatii 
 
 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali 
 
 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului 
Oficial al Romaniei 
 
 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 80/2011 pentru modificarea si completarea 
Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila 
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Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate la Senat pe ordinea de zi 
 

 Propunere legislativa privind modificarea alin. (4) al art. 65 din Legea nr. 263/210 privind sistemul unitar 
de pensii publice 
 
 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor 
imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului 
 
 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. 31/1990 privind societatile comerciale 
 
 Propunere legislativa privind ridicarea si depozitarea vehiculelor stationate neregulamentar 
 
 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. 53/2011 privind 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. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic 
al acesteia 
 
 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice 
 
 Propunere legislativa pentru abrogarea lit. g) a art. 1 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei 
impotriva unor activitati comerciale ilicite 
 
 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 195/2001 – Legea voluntariatului  
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

MJ va exercita atributiile legale in calitate de titular al 
actiunii disciplinare impotriva magistratilor 
 

Ministerul Justitiei a publicat in data de 8 noiembrie 2012 un proiect de hotarare 
de Guvern pentru modificarea si completarea H.G. nr. 652/2009 privind 
organizarea si functionarea Ministerului Justitiei. 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca prin Legea nr. 24/2012 pentru modificarea si completarea 
Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul 
Superior al Magistraturii au fost aduse modificari substantiale cu privire la raspunderea disciplinara a 
magistratilor, prin consolidarea Inspectiei Judiciare si prin instituirea ca titulari ai actiunii disciplinare a 
presedintelui ICCJ, a procurorului general al Parchetului de pe langa ICCJ si a ministrului Justitiei. 
 

Astfel, se impune si modificarea in mod corespunzator a H.G. nr. 652/2009 privind organizarea si 
functionarea Ministerului Justitiei, in sensul ca ministrul Justitiei va „exercita atributiile prevazute de lege 
in calitate de titular al actiunii disciplinare in materia raspunderii disciplinare a judecatorilor si procurorilor, 
potrivit unei proceduri interne stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a MJ”. 
 

Proiectul mai contine si noi reglementari cu privire la activitatea de statistica judiciara desfasurata de 
Ministerului Justitiei incepand cu anul 2011 si la responsabilitatile si atributiile Directiei de 
Implementare a Proiectelor Finantate din Imprumuturi Externe din cadrul Ministerului Justitiei. 
 
 

 Sugestiile si opiniile pot fi transmise in scris pe adresa Ministerului Justitiei, str. Apolodor nr. 17, sector 5, 
Bucuresti, pe fax la nr. 037.204.11.95 sau la adresa de e-mail dean@just.ro. 

ANAF propune modificarea Formularului 300 
 
Agentia Nationala de Administrare Fiscala a publicat un proiect de ordin pentru 
aprobarea modelului si continutului Formularului (300)  
„Decont de taxa pe valoarea adaugata”. 
 

In referatul de aprobare se arata ca prin O.G. nr. 15/2012 a fost reglementat sistemul TVA la 
incasare, prin care exigibilitatea taxei se amana pana la data incasarii contravalorii integrale sau 
partiale a livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii, in conditiile prevazute de lege. 
 

Prin proiect se propune completarea decontului de taxa pe valoarea adaugata (formularul 
300) cu o noua sectiune, cu caracter informativ, in care sa fie inscrise informatiile privind soldul 
TVA care urmeaza sa devina exigibila sau pentru care urmeaza sa fie exercitat dreptul de 
deducere in perioadele urmatoare, ca urmare a aplicarii sistemului TVA la incasare, aferenta 
operatiunilor efectuate atat in perioada de raportare cat si in perioadele anterioare. 
 

Noua sectiune, propusa a fi introdusa in decontul de taxa pe valoarea adaugata, nu afecteaza 
modalitatea de evidentiere si de stingere prin mecanismul autocompensarii taxei TVA aferenta 
operatiunilor pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare. 
 
 

 Sugestiile si opiniile cu privire la acest proiect sunt asteptate la adresa postala: Agentia Nationala de 
Administrare Fiscala, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti, 050741 – la Directia de Comunicare, Relatii 
Publice si Mass-Media sau electronic la adresa: relatiipublice.anaf@mfinante.ro. 
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Decrete semnate in perioada 10 – 16 noiembrie 2012 

Dintre decretele semnate de Presedintele 
Romaniei, mentionam: 
 
• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 15/2012 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 
 
• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 30/2011 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si 
pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale; 
 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 93/2011 pentru modificarea si 
completarea O.G. nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C.; 
 
• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 8/2011 pentru modificarea si 
completarea legislatiei cu privire la eliberarea, gestionarea si monitorizarea documentelor de 
calatorie acordate pensionarilor, veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi; 
 
• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in 
domeniul sanatatii; 
 
• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 37/2012 pentru stabilirea unor 
masuri privind incadrarea absolventilor promotiilor 2012 ale institutiilor de formare profesionala 
initiala din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala; 
 
• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 130/2010 pentru modificarea Legii 
farmaciei nr. 266/2008; 
 
• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 16/2011 pentru modificarea si 
completarea O.G. nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor 
existente; 
 
• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 60/2011 privind aprobarea 
Programului „Mihail Kogalniceanu” pentru intreprinderi mici si mijlocii; 
 
• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 81/2011 privind trecerea Agentiei 
Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului Administratiei si 
Internelor in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si pentru 
modificarea unor acte normative; 
 
• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 24/2012 pentru modificarea si 
completarea O.U.G. nr. 13/2006 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati 
pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD. 
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Ca natura juridica, contraventia este o fapta juridica. 
 

Contraventia nu poate imbraca decat haina faptelor juridice stricto sensu,  
spre deosebire de alte tipuri de ilicit, ca de exemplu cele specifice dreptului civil, unde 

sunt recunoscute ca izvoare ale raspunderii toate speciile de fapte juridice.

Care este regimul juridic al contraventiei 

 

 

 

 Contraventia este un tip de activitate 
neconvenabila socialmente, deoarece vatama sau 
pericliteaza drepturile si interesele societatii sau ale 
unor persoane particulare. Termenul ,,contraventie” 
are pe planul dreptului contraventional (sub specie 
juris) trei acceptiuni, al caror continut se contureaza 
in functie de punctul de vedere din care este privita 
notiunea analizata. Dintre aceste sensuri, doua sunt 
acceptiuni abstracte, iar unul este concret. 

 In abstracto, contraventia poate fi privita in raport 
cu alte forme de ilicit sau pentru delimitarea, intre 
ele, a diferitelor specii de ilicit contraventional. 
Vazuta lato sensu si abstract, contraventia este o 
fapta prevazuta de legea contraventionala savarsita 
cu vinovatie. 

 Tot general, dar stricto sensu, contraventia este o 
fapta prevazuta (descrisa) de legea contraventionala. 
Normele care stabilesc contraventiile au ca ratiune 
supozitia ca fapta interzisa s-ar putea repeta, 
contraventia fiind din aceasta perspectiva, la fel ca 
infractiunea, o specie de ilicit ipotetic . 

 In concreto, contraventia este o fapta a unei 
persoane, savarsita cu vinovatie, prin care se incalca 
o norma ce o interzice, calificand-o contraventie. In 
aceasta acceptiune, contraventia este un 
comportament desfasurat in lumea inconjuratoare, 
care poate fi incadrat in tiparul unei norme 
contraventionale.  

 

Din punct de vedere social, contraventia este o fapta prin care se cauzeaza o 
vatamare unui subiect de drept sau se pune in pericol ordinea sociala.  

 

 
Pentru mai multe detalii 
 
A se vedea Adrian Mihai Hotca, Regimul juridic al contraventiilor. Comentarii si explicatii. 
Editia 5 , Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2012 

http://www.beckshop.ro/regimul_juridic_al_contraventiilor_comentarii_si_explicatii_editia_5-p6137.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte%2Brecomandata&utm_campaign=promo%2Bbeckshop
http://www.beckshop.ro/regimul_juridic_al_contraventiilor_comentarii_si_explicatii_editia_5-p6137.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte%2Brecomandata&utm_campaign=promo%2Bbeckshop
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