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Principalele prevederi
� Formularul (089) „

prevazute la art. 160 

persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

stabilite in Romania

valabila de furnizare a energiei electrice, eliberata de Autoritatea Nationala de 

Reglementare in Domeniul Energiei, si a caror activitate principala, in ceea ce priveste 

cumpararile de energie electrica, o reprezinta revanzarea acesteia si consumul propriu 

din energia electrica cumparata este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din 

energia electrica cumparata in perioada ianuarie

perioada din luna decembrie in care au detinut licenta, in situatia persoanelor 

impozabile care obtin licenta de furnizare a energiei electrice in perioada 1

decembrie, dupa caz.

� Formularul (089) „Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei 

prevazute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal“ 

competent anual, pana la data de 10 decembrie a fiecarui an

toate achizitiile de energie electrica efectuate in anul urmator. In situatia in care l

de furnizare a energiei electrice se obtine in perioada 1

calendaristic, declaratia se depune la organul fiscal competent, in perioada 1

a anului calendaristic urmator celui in care s

� Formularul se completeaza in doua exemplare

corect, toate datele prevazute:

• un exemplar

direct la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata;

• un exempl

formularului se face astfel:

� Cartusul „Anul de raportare

declaratia. 

Sectiunea I „Date de identificare a persoanei impozabile

� Caseta „Denumire/Nume

asociatiei sau a entitatii fara personalitate juridica, dupa caz, stabilite in Romania, 

conform art. 1251alin. (2) din Codul fiscal, si care detine licenta valabila de furnizare a 

energiei electrice, eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul 

Energiei. 

� Caseta „Cod de identificare fiscala

TVA utilizat pentru completarea si depunerea formularului de decont de taxa pe 

valoarea adaugata. 

� Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.

� Caseta „Domiciliul fiscal

(sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dupa caz) al persoanei impozabile.

Completarea formularului 089 de catre persoanele impozabile 

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

 

In Monitoorul Oficial nr. 133 din 23 februarie 2015 a fost publicat 

Ordinul nr. 410/2015 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si 

continutului formularului (089) „Declaratie pe propria raspundere 

pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 

din Codul fiscal“. 

Principalele prevederi 
Formularul (089) „Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei 

prevazute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal“ se completeaza de 

persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

stabilite in Romania, conform art. 125
1
alin. (2) din Codul fiscal, care detin o licenta 

valabila de furnizare a energiei electrice, eliberata de Autoritatea Nationala de 

Reglementare in Domeniul Energiei, si a caror activitate principala, in ceea ce priveste 

ergie electrica, o reprezinta revanzarea acesteia si consumul propriu 

din energia electrica cumparata este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din 

energia electrica cumparata in perioada ianuarie–noiembrie a anului calendaristic sau in 

na decembrie in care au detinut licenta, in situatia persoanelor 

impozabile care obtin licenta de furnizare a energiei electrice in perioada 1

decembrie, dupa caz. 

Formularul (089) „Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei 

e la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal“ se depune la organul fiscal 

competent anual, pana la data de 10 decembrie a fiecarui an, si este valabil pentru 

toate achizitiile de energie electrica efectuate in anul urmator. In situatia in care l

de furnizare a energiei electrice se obtine in perioada 1–31 decembrie a unui an 

calendaristic, declaratia se depune la organul fiscal competent, in perioada 1

a anului calendaristic urmator celui in care s-a obtinut licenta. 

se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si 

corect, toate datele prevazute: 

un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se depune la unitatea fiscala, 

direct la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata;

un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila. Completarea 

formularului se face astfel: 

Anul de raportare“ se completeaza cu anul pentru care este valabila 

Date de identificare a persoanei impozabile“ 

Denumire/Nume, prenume“ se completeaza cu denumirea persoanei juridice, a 

asociatiei sau a entitatii fara personalitate juridica, dupa caz, stabilite in Romania, 

conform art. 1251alin. (2) din Codul fiscal, si care detine licenta valabila de furnizare a 

ice, eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul 

Cod de identificare fiscala“ se completeaza cu codul de inregistrate in scopuri de 

TVA utilizat pentru completarea si depunerea formularului de decont de taxa pe 

 

Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta. 

Domiciliul fiscal“ se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal 

(sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dupa caz) al persoanei impozabile.

Completarea formularului 089 de catre persoanele impozabile 

inregistrate in scopuri de TVA 

ridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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Oficial nr. 133 din 23 februarie 2015 a fost publicat 

al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si 

continutului formularului (089) „Declaratie pe propria raspundere 

ntru indeplinirea conditiei prevazute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 

Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei 

“ se completeaza de 

persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), 

alin. (2) din Codul fiscal, care detin o licenta 

valabila de furnizare a energiei electrice, eliberata de Autoritatea Nationala de 

Reglementare in Domeniul Energiei, si a caror activitate principala, in ceea ce priveste 

ergie electrica, o reprezinta revanzarea acesteia si consumul propriu 

din energia electrica cumparata este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din 

noiembrie a anului calendaristic sau in 

na decembrie in care au detinut licenta, in situatia persoanelor 

impozabile care obtin licenta de furnizare a energiei electrice in perioada 1–31 

Formularul (089) „Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei 

se depune la organul fiscal 

, si este valabil pentru 

toate achizitiile de energie electrica efectuate in anul urmator. In situatia in care licenta 

31 decembrie a unui an 

calendaristic, declaratia se depune la organul fiscal competent, in perioada 1–20 ianuarie 

se cu majuscule, citet si 

, semnat si stampilat conform legii, se depune la unitatea fiscala, 

direct la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata; 

se pastreaza de catre persoana impozabila. Completarea 

“ se completeaza cu anul pentru care este valabila 

“ se completeaza cu denumirea persoanei juridice, a 

asociatiei sau a entitatii fara personalitate juridica, dupa caz, stabilite in Romania, 

conform art. 1251alin. (2) din Codul fiscal, si care detine licenta valabila de furnizare a 

ice, eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul 

“ se completeaza cu codul de inregistrate in scopuri de 

TVA utilizat pentru completarea si depunerea formularului de decont de taxa pe 

“ se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal 

(sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dupa caz) al persoanei impozabile. 

Completarea formularului 089 de catre persoanele impozabile 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi 

Procedura de administrare si monitorizare a marilor cont

Directia generala de administrare a marilor contribuabili

� Organul fiscal competent in administrarea marilor contribuabili, a sediilor secundare 

inregistrate fiscal ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor infiinta

contribuabili si a contribuabililor nerezidenti pentru care marii contribuabili au calitatea 

de reprezentanti sau reprezentanti fiscali, potrivit titlului VI din Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioar

administrare a marilor contribuabili

Fiscala. 

Procedura de inregistrare fiscala

� Modificarile intervenite in datele declarate initial

certificatul de inregistrare fiscala se fac prin depunerea cererii de preschimbare a 

certificatului de inregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe 

langa tribunal, in a carui raza teritoriala marele contribuabil isi are sediul social

� Modificarile intervenite in datele declarate initial de marii contribuabili in vectorul 

fiscal vor fi declarate de catre acestia la Directia generala de administrare a marilor 

contribuabili. 

� La primirea de la oficiul registrului comertului a modificarilo

tehnologia informatiei va actualiza cu aceste date Registrul contribuabililor al Directiei 

generale de administrare a marilor contribuabili.

� Inregistrarea sediilor secundare ale marilor contribuabili

venituri asimilate salariilor, cu exceptia sucursalelor care se inregistreaza conform 

procedurilor speciale in materie de inregistrare a comerciantilor, se face prin 

completarea si depunerea formularului „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de 

mentiuni pentru sediile secundare (060)“, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor 

publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a 

contribuabililor, cu modificarile si completarile ulterioare, la organul fiscal competent din 

cadrul directiei generale regionale a finantelor publice, in a carui raza teritoriala isi 

desfasoara activitatea sediul secundar.

� Prin exceptie de la prevederile anterioare, 

aflate in raza teritoriala a municipiul

Directia generala de administrare a marilor contribuabili

� Scoaterea din evidenta fiscala a sediilor secundare ale marilor contribuabili

pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov de

depunerea formularului (060), mentionat mai sus, la Directia generala de administrare a 

marilor contribuabili, impreuna cu certificatul de inregistrare fiscala, in vederea anularii.

MFP a aprobat Procedura de administrare

si monitorizare a marilor contribuabili

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 134 din 23 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 467/2015 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de 

Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii de administrare si 

monitorizare a marilor contribuabili. 

 

Procedura de administrare si monitorizare a marilor contribuabili administrati de 

Directia generala de administrare a marilor contribuabili 

Organul fiscal competent in administrarea marilor contribuabili, a sediilor secundare 

inregistrate fiscal ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor infiinta

contribuabili si a contribuabililor nerezidenti pentru care marii contribuabili au calitatea 

de reprezentanti sau reprezentanti fiscali, potrivit titlului VI din Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, este Directia generala de 

administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare 

Procedura de inregistrare fiscala 

Modificarile intervenite in datele declarate initial de marii contribuabili si inscrise in 

ul de inregistrare fiscala se fac prin depunerea cererii de preschimbare a 

certificatului de inregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe 

langa tribunal, in a carui raza teritoriala marele contribuabil isi are sediul social

Modificarile intervenite in datele declarate initial de marii contribuabili in vectorul 

vor fi declarate de catre acestia la Directia generala de administrare a marilor 

primirea de la oficiul registrului comertului a modificarilor, Directia generala de 

tehnologia informatiei va actualiza cu aceste date Registrul contribuabililor al Directiei 

generale de administrare a marilor contribuabili. 

Inregistrarea sediilor secundare ale marilor contribuabili, ca platitoare de salarii si de 

venituri asimilate salariilor, cu exceptia sucursalelor care se inregistreaza conform 

procedurilor speciale in materie de inregistrare a comerciantilor, se face prin 

completarea si depunerea formularului „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de 

ntiuni pentru sediile secundare (060)“, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor 

publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a 

contribuabililor, cu modificarile si completarile ulterioare, la organul fiscal competent din 

adrul directiei generale regionale a finantelor publice, in a carui raza teritoriala isi 

desfasoara activitatea sediul secundar. 

Prin exceptie de la prevederile anterioare, sediile secundare ale marilor contribuabili 

aflate in raza teritoriala a municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov se inregistreaza la 

Directia generala de administrare a marilor contribuabili. 

Scoaterea din evidenta fiscala a sediilor secundare ale marilor contribuabili

pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov de marii contribuabili se face prin 

depunerea formularului (060), mentionat mai sus, la Directia generala de administrare a 

marilor contribuabili, impreuna cu certificatul de inregistrare fiscala, in vederea anularii.

MFP a aprobat Procedura de administrare 

monitorizare a marilor contribuabili 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

ruarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de 

Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii de administrare si 

ribuabili administrati de 

Organul fiscal competent in administrarea marilor contribuabili, a sediilor secundare 

inregistrate fiscal ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor infiintate de marii 

contribuabili si a contribuabililor nerezidenti pentru care marii contribuabili au calitatea 

de reprezentanti sau reprezentanti fiscali, potrivit titlului VI din Legea nr. 571/2003 

Directia generala de 

din cadrul Agentiei Nationale de Administrare 

de marii contribuabili si inscrise in 

ul de inregistrare fiscala se fac prin depunerea cererii de preschimbare a 

certificatului de inregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe 

langa tribunal, in a carui raza teritoriala marele contribuabil isi are sediul social. 

Modificarile intervenite in datele declarate initial de marii contribuabili in vectorul 

vor fi declarate de catre acestia la Directia generala de administrare a marilor 

, Directia generala de 

tehnologia informatiei va actualiza cu aceste date Registrul contribuabililor al Directiei 

, ca platitoare de salarii si de 

venituri asimilate salariilor, cu exceptia sucursalelor care se inregistreaza conform 

procedurilor speciale in materie de inregistrare a comerciantilor, se face prin 

completarea si depunerea formularului „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de 

ntiuni pentru sediile secundare (060)“, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor 

publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a 

contribuabililor, cu modificarile si completarile ulterioare, la organul fiscal competent din 

adrul directiei generale regionale a finantelor publice, in a carui raza teritoriala isi 

sediile secundare ale marilor contribuabili 

ui Bucuresti si a judetului Ilfov se inregistreaza la 

Scoaterea din evidenta fiscala a sediilor secundare ale marilor contribuabili infiintate 

marii contribuabili se face prin 

depunerea formularului (060), mentionat mai sus, la Directia generala de administrare a 

marilor contribuabili, impreuna cu certificatul de inregistrare fiscala, in vederea anularii. 
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Principalele prevederi

� Organele fiscale competente 

administratiile judetene ale finantelor publice si Directia Generala Regionala a Finantelor 

Publice Bucuresti, prin Administratia fis

• contribuabilii persoane juridice care isi au domiciliul fiscal pe raza teritoriala a 

judetului sau a municipiului Bucuresti

• sediile secundare infiintate de contribuabilii mijlocii

pe raza teritoriala a judetului sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, chiar daca 

locul de desfasurare a activitatii sediilor secundare se afla pe raza teritoriala a 

altor judete/municipiul Bucuresti;

• contribuabilii nerezidenti pentru care contri

reprezentanti sau reprezentanti fiscali

privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Procedura de inregistrare fiscala

� Modificarile intervenite in datele de

certificatul de inregistrare se fac prin depunerea cererii de preschimbare a certificatului 

de inregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa 

tribunal, in a carui raza teritoriala contribuabilul mijlociu isi are sediul social.

� Modificarile intervenite in datele declarate initial de contribuabilii mijlocii in vectorul 

fiscal vor fi declarate de catre acestia la organul fiscal competent.

� La primirea de la oficiul re

Directia generala de tehnologia informatiei va actualiza cu aceste date Registrul 

contribuabililor al administratiilor judetene ale finantelor publice

generale regionale ale 

mijlocii din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, dupa caz.

� Inregistrarea sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii

venituri asimilate salariilor, cu exceptia sucursalelor care se inregistreaza conform 

procedurilor speciale in materie de inregistrare a comerciantilor, se face prin 

completarea si depunerea formularului „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de 

mentiuni pentru sediile secundare (060)”, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor 

publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a 

contribuabililor, cu modificarile si completarile ulterioare, la organul fiscal in a carui raza 

teritoriala se afla situate sediile secundare.

� Scoaterea din evidenta fiscala a sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii

prin depunerea formularului (060), mentionat mai sus, la organul fiscal competent, 

impreuna cu certificatul de inregist

Administrarea si monitorizarea contrib

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

 

In Monitorul Oficial nr. 135 din 23 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 468/2015 al ministrului Finantelor Publice ti al Agentiei Nationale de 

Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii de administrare si 

monitorizare a contribuabililor mijlocii. 

Principalele prevederi 

Organele fiscale competente pentru administrarea contribuabililor mijlocii

administratiile judetene ale finantelor publice si Directia Generala Regionala a Finantelor 

Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii pentru:

contribuabilii persoane juridice care isi au domiciliul fiscal pe raza teritoriala a 

judetului sau a municipiului Bucuresti, dupa caz; 

sediile secundare infiintate de contribuabilii mijlocii care isi au domiciliu

pe raza teritoriala a judetului sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, chiar daca 

locul de desfasurare a activitatii sediilor secundare se afla pe raza teritoriala a 

altor judete/municipiul Bucuresti; 

contribuabilii nerezidenti pentru care contribuabilii mijlocii au calitatea de 

reprezentanti sau reprezentanti fiscali, potrivit titlului VI din Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Procedura de inregistrare fiscala 

Modificarile intervenite in datele declarate initial de contribuabilii mijlocii si inscrise in 

certificatul de inregistrare se fac prin depunerea cererii de preschimbare a certificatului 

de inregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa 

i raza teritoriala contribuabilul mijlociu isi are sediul social.

Modificarile intervenite in datele declarate initial de contribuabilii mijlocii in vectorul 

vor fi declarate de catre acestia la organul fiscal competent. 

La primirea de la oficiul registrului comertului de pe langa tribunal a modificarilor, 

Directia generala de tehnologia informatiei va actualiza cu aceste date Registrul 

contribuabililor al administratiilor judetene ale finantelor publice

generale regionale ale finantelor publice sau al Administratiei fiscale pentru contribuabili 

mijlocii din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, dupa caz.

Inregistrarea sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii ca platitoare de salarii si de 

enituri asimilate salariilor, cu exceptia sucursalelor care se inregistreaza conform 

procedurilor speciale in materie de inregistrare a comerciantilor, se face prin 

completarea si depunerea formularului „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de 

tiuni pentru sediile secundare (060)”, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor 

publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a 

contribuabililor, cu modificarile si completarile ulterioare, la organul fiscal in a carui raza 

teritoriala se afla situate sediile secundare. 

Scoaterea din evidenta fiscala a sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii

prin depunerea formularului (060), mentionat mai sus, la organul fiscal competent, 

impreuna cu certificatul de inregistrare fiscala, in vederea anularii. 

Administrarea si monitorizarea contribuabililor mijlocii

ridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 

4 

In Monitorul Oficial nr. 135 din 23 februarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Finantelor Publice ti al Agentiei Nationale de 

Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii de administrare si 

pentru administrarea contribuabililor mijlocii sunt 

administratiile judetene ale finantelor publice si Directia Generala Regionala a Finantelor 

cala pentru contribuabilii mijlocii pentru: 

contribuabilii persoane juridice care isi au domiciliul fiscal pe raza teritoriala a 

care isi au domiciliul fiscal 

pe raza teritoriala a judetului sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, chiar daca 

locul de desfasurare a activitatii sediilor secundare se afla pe raza teritoriala a 

buabilii mijlocii au calitatea de 

, potrivit titlului VI din Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

de contribuabilii mijlocii si inscrise in 

certificatul de inregistrare se fac prin depunerea cererii de preschimbare a certificatului 

de inregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa 

i raza teritoriala contribuabilul mijlociu isi are sediul social. 

Modificarile intervenite in datele declarate initial de contribuabilii mijlocii in vectorul 

gistrului comertului de pe langa tribunal a modificarilor, 

Directia generala de tehnologia informatiei va actualiza cu aceste date Registrul 

contribuabililor al administratiilor judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor 

finantelor publice sau al Administratiei fiscale pentru contribuabili 

mijlocii din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, dupa caz. 

ca platitoare de salarii si de 

enituri asimilate salariilor, cu exceptia sucursalelor care se inregistreaza conform 

procedurilor speciale in materie de inregistrare a comerciantilor, se face prin 

completarea si depunerea formularului „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de 

tiuni pentru sediile secundare (060)”, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor 

publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a 

contribuabililor, cu modificarile si completarile ulterioare, la organul fiscal in a carui raza 

Scoaterea din evidenta fiscala a sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii se face 

prin depunerea formularului (060), mentionat mai sus, la organul fiscal competent, 

uabililor mijlocii 
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Principalele prevederi 

� Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu 

urmatoare publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial 

� Prin exceptie de la 

incepand cu obligatiile declarative aferente primei luni in care s

lunare prevazute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013

pentru absolventii de invatamant superior, cu modificarile ulterioare, pentru angajatorii 

care au incheiat conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a 

municipiului Bucuresti pana la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I. 

� Pentru acordarea si declararea sumelor lunare prevazute la art. 28 alin. (1) din Legea 

nr. 335/2013, cu modificarile ulterioare, de care beneficiaza

conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului 

Bucuresti, aferente perioadei care a trecut de la data incheierii contractului de stagiu in 

conditiile acestei legi, angajatorii care beneficia

declara aceste sume prin depunerea de declaratii rectificative, conform prevederilor 

prezentului ordin, pana in ultima zi calendaristica a lunii urmatoare publicarii in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a pr

� Prevederile anterioare

de plata a contributiilor sociale

asigurate conform prevederilor legale in vigoare anterio

aduse prin prezentul ordin, inclusiv in situatia in care suma cuvenita lunar a fost dedusa 

de catre angajator din contributia pe care acesta este obligat, conform legii, sa o vireze 

lunar in contul bugetului asigurarilor pe

lunare prin selectarea din anexa nr. 3 „Nomenclatorul «Subventii/Scutiri/Reduceri»“ la 

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului muncii, familiei si 

protectiei sociale si a

modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind 

obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a 

persoanelor asigurate“, cu modificarile ulterioare, a oricarui tip de subventie, scutire 

si/sau reducere. 

� Pentru luna pentru care angajatorii nu depun declaratii rectificative

lunar conform art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013, cu modificarile ult

acorda. 

Depunerea si gestionarea declaratiei privind obligatiile

 de plata a contributiilor sociale

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 139 din 24 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 141/2256/1569/2015 al ministrului Finantelor Publice, ministrului 

Muncii, Familiei, Protectiei Sociale Si Persoanelor Varstnice si al 

ministrului Sanatatii privind modificarea Ordinului viceprim

ministrul finantelor publice, al ministrului muncii, familiei si protectiei 

sociale si al ministrului sanatatii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru 

aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depuner

gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor 

sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor 

asigurate“. 

 

Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu obligatiile declarative aferente lunii 

e publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

de la prevederile anterioare, prevederile prezentului ordin se aplica 

incepand cu obligatiile declarative aferente primei luni in care s-

zute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului 

pentru absolventii de invatamant superior, cu modificarile ulterioare, pentru angajatorii 

care au incheiat conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a 

unicipiului Bucuresti pana la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al 

acordarea si declararea sumelor lunare prevazute la art. 28 alin. (1) din Legea 

, cu modificarile ulterioare, de care beneficiaza angajatorii care au incheiat 

conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului 

Bucuresti, aferente perioadei care a trecut de la data incheierii contractului de stagiu in 

conditiile acestei legi, angajatorii care beneficiaza de sumele respective au obligatia de a 

declara aceste sume prin depunerea de declaratii rectificative, conform prevederilor 

prezentului ordin, pana in ultima zi calendaristica a lunii urmatoare publicarii in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentului ordin. 

anterioare se aplica angajatorilor care au depus Declaratia privind obligatiile 

de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor 

asigurate conform prevederilor legale in vigoare anterior modificarilor si completarilor 

aduse prin prezentul ordin, inclusiv in situatia in care suma cuvenita lunar a fost dedusa 

de catre angajator din contributia pe care acesta este obligat, conform legii, sa o vireze 

lunar in contul bugetului asigurarilor pentru somaj si evidentiata in cuprinsul declaratiei 

lunare prin selectarea din anexa nr. 3 „Nomenclatorul «Subventii/Scutiri/Reduceri»“ la 

ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului muncii, familiei si 

protectiei sociale si al ministrului sanatatii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea 

modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind 

obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a 

r asigurate“, cu modificarile ulterioare, a oricarui tip de subventie, scutire 

Pentru luna pentru care angajatorii nu depun declaratii rectificative

lunar conform art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013, cu modificarile ult

Depunerea si gestionarea declaratiei privind obligatiile

de plata a contributiilor sociale 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

r. 139 din 24 februarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Finantelor Publice, ministrului 

Muncii, Familiei, Protectiei Sociale Si Persoanelor Varstnice si al 

ii privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, 

ministrul finantelor publice, al ministrului muncii, familiei si protectiei 

sociale si al ministrului sanatatii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru 

aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de 

gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor 

sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor 

obligatiile declarative aferente lunii 

al Romaniei, Partea I. 

prevederile prezentului ordin se aplica 

-au acordat sumele 

privind efectuarea stagiului 

pentru absolventii de invatamant superior, cu modificarile ulterioare, pentru angajatorii 

care au incheiat conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a 

unicipiului Bucuresti pana la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al 

acordarea si declararea sumelor lunare prevazute la art. 28 alin. (1) din Legea 

angajatorii care au incheiat 

conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului 

Bucuresti, aferente perioadei care a trecut de la data incheierii contractului de stagiu in 

za de sumele respective au obligatia de a 

declara aceste sume prin depunerea de declaratii rectificative, conform prevederilor 

prezentului ordin, pana in ultima zi calendaristica a lunii urmatoare publicarii in 

Declaratia privind obligatiile 

, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor 

r modificarilor si completarilor 

aduse prin prezentul ordin, inclusiv in situatia in care suma cuvenita lunar a fost dedusa 

de catre angajator din contributia pe care acesta este obligat, conform legii, sa o vireze 

ntru somaj si evidentiata in cuprinsul declaratiei 

lunare prin selectarea din anexa nr. 3 „Nomenclatorul «Subventii/Scutiri/Reduceri»“ la 

ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului muncii, familiei si 

l ministrului sanatatii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea 

modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind 

obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a 

r asigurate“, cu modificarile ulterioare, a oricarui tip de subventie, scutire 

Pentru luna pentru care angajatorii nu depun declaratii rectificative, suma cuvenita 

lunar conform art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013, cu modificarile ulterioare, nu se 

Depunerea si gestionarea declaratiei privind obligatiile 
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Principalele prevederi

� Reglementarile se aplica

• persoanele fizice si asocierile fara personalitate juri

supuse impozitului pe venit in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, cu modificarile si completari

caror venit net anual este determinat in sistem real, pe baza datelor din 

contabilitate, si este obtinut din urmatoarele surse:

� a) activitati independente;

� b) cedarea folosintei bunurilor;

� c) activitati agricole, silvicultu

� Persoanele care desfasoara activitati independente si care au obligatia tinerii 

contabilitatii conform prezentelor reglementari 

� – activitati economice

intreprinderi familiale);

� – profesii libere (medici, avocati, notari, auditori financiari, consultanti fiscali, experti 

contabili, arhitecti si alte profesii reglementate);

� – drepturi de proprietate intelectuala

venitului net in sistem real);

• persoanele sau entitatile care

speciale sau prin alte acte normative, 

simpla, cu exceptia persoanelor juridice 

Dispozitii generale privind tinerea contabilitatii in partida simpla

� In sensul prezentelor reglementari, 

ansamblul registrelor si documentelor financiar

servesc la evidentierea in contabilitate, in mod cronologic si sistematic, a operatiunilor 

economico-financiare consemnate in documentele justificative

� Persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla

financiar-contabile pre

in functie de elementele specifice activitatii desfasurate, astfel incat acestea sa permita 

determinarea informatiilor necesare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute de 

legislatia in vigoare. 

� In functie de necesitati, 

utiliza si alte formulare financiar

intocmire si utilizare a documentelor financiar

ministrului economiei si finantelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar

contabile, cu completarile ulterioare. In acest caz, elementele referitoare la conturi, 

debit, credit, semnaturi de aprobare, avizare, precum si alte elemente similare, nu se 

completeaza. 

� Persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla 

prevazute in mod expres de acte normative care reglementeaza activitati economice

specifice (agricultura, exploatarea masei lemnoase, jocuri de noroc etc.).

MFP a aprobat Reglementarile contabile privind 

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

 

In Monitorul Oficial nr. 139 din 24 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 170/2015 al ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea 

Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla.

vederi 

Reglementarile se aplica de catre: 

persoanele fizice si asocierile fara personalitate juridica, ale caror venituri sunt 

supuse impozitului pe venit in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), al 

caror venit net anual este determinat in sistem real, pe baza datelor din 

contabilitate, si este obtinut din urmatoarele surse: 

a) activitati independente; 

b) cedarea folosintei bunurilor; 

c) activitati agricole, silvicultura si piscicultura. 

Persoanele care desfasoara activitati independente si care au obligatia tinerii 

contabilitatii conform prezentelor reglementari sunt persoanele care obtin venituri din:

activitati economice (persoane fizice autorizate, intreprinderi i

intreprinderi familiale); 

(medici, avocati, notari, auditori financiari, consultanti fiscali, experti 

contabili, arhitecti si alte profesii reglementate); 

drepturi de proprietate intelectuala (in conditiile in care opteaza 

venitului net in sistem real); 

persoanele sau entitatile care, prin actul normativ de infiintare, prin legi 

speciale sau prin alte acte normative, au obligatia tinerii contabilitatii in partida 

, cu exceptia persoanelor juridice fara scop patrimonial.

Dispozitii generale privind tinerea contabilitatii in partida simpla 

In sensul prezentelor reglementari, contabilitatea in partida simpla reprezinta 

ansamblul registrelor si documentelor financiar-contabile, legal reglementate, care 

servesc la evidentierea in contabilitate, in mod cronologic si sistematic, a operatiunilor 

financiare consemnate in documentele justificative. 

Persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla pot utiliza formularele 

contabile prevazute in prezentele reglementari sau numai o parte din acestea, 

in functie de elementele specifice activitatii desfasurate, astfel incat acestea sa permita 

determinarea informatiilor necesare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute de 

 

In functie de necesitati, persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla

utiliza si alte formulare financiar-contabile prevazute in Normele metodologice de 

intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul 

ministrului economiei si finantelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar

contabile, cu completarile ulterioare. In acest caz, elementele referitoare la conturi, 

debit, credit, semnaturi de aprobare, avizare, precum si alte elemente similare, nu se 

Persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla pot folosi si alte formulare 

prevazute in mod expres de acte normative care reglementeaza activitati economice

specifice (agricultura, exploatarea masei lemnoase, jocuri de noroc etc.).

MFP a aprobat Reglementarile contabile privind 

contabilitatea in partida simpla 

ridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 139 din 24 februarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea 

Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla. 

dica, ale caror venituri sunt 

supuse impozitului pe venit in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 

le ulterioare (Codul fiscal), al 

caror venit net anual este determinat in sistem real, pe baza datelor din 

Persoanele care desfasoara activitati independente si care au obligatia tinerii 

sunt persoanele care obtin venituri din: 

(persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si 

(medici, avocati, notari, auditori financiari, consultanti fiscali, experti 

 pentru determinarea 

, prin actul normativ de infiintare, prin legi 

au obligatia tinerii contabilitatii in partida 

fara scop patrimonial. 

contabilitatea in partida simpla reprezinta 

contabile, legal reglementate, care 

servesc la evidentierea in contabilitate, in mod cronologic si sistematic, a operatiunilor 

pot utiliza formularele 

vazute in prezentele reglementari sau numai o parte din acestea, 

in functie de elementele specifice activitatii desfasurate, astfel incat acestea sa permita 

determinarea informatiilor necesare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute de 

persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla pot 

contabile prevazute in Normele metodologice de 

contabile, aprobate prin Ordinul 

ministrului economiei si finantelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-

contabile, cu completarile ulterioare. In acest caz, elementele referitoare la conturi, 

debit, credit, semnaturi de aprobare, avizare, precum si alte elemente similare, nu se 

pot folosi si alte formulare 

prevazute in mod expres de acte normative care reglementeaza activitati economice 

specifice (agricultura, exploatarea masei lemnoase, jocuri de noroc etc.).  

MFP a aprobat Reglementarile contabile privind  
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Principalele prevederi 

� Contribuabilii care au desfasurat activitati agricole individual sau in asociere

beneficiaza de anularea impozitului pe venitul din activitati agricole

fiscal 2013, precum si a obligatiilor

gradul de calamitate al productiei agricole, daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele 

conditii: 

• impozitul a fost stabilit pe baza de norme de venit

• pentru productia agricola nu au fost incheiate p

• productia a fost calamitata in proportie de peste 30%

aferente fiecarei grupe de produse vegetale sau animale.

� Gradul de calamitate se dovedeste cu procesele

produse, intocmite, d

si/sau de catre comitetele locale pentru situatii de urgenta si/sau de catre comisiile 

locale alcatuite din specialisti pentru evaluarea pagubelor produse in urma fenomenelor 

hidrometeorologice periculoase, constituite potrivit legii.

� In scopul determinarii impozitului pe venitul din activitati agricole

anulat, organul fiscal competent determina gradul de calamitate, precum si impozitul pe 

venitul aferent unei grupe de produs

� In situatia in care contribuabilul a realizat productia aferenta unei grupe de produse 

vegetale sau animale 

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,cu modificarile s

mai multe locuri situate pe raza aceleiasi unitati administrativ

multor unitati administrativ

stabileste de organul fiscal competen

• in cazul produselor vegetale

aferente unei grupe de produse vegetale, cu exceptia celor pentru care exista 

incheiata polita de asigurare, si totalul suprafetelor cultivate aferente respectivei 

grupe de produse vegetale. Produsele vegetale includ si plantatiile viticole, 

pomicole, arbustii fructiferi si altele asemenea;

• in cazul grupelor de animale

calamitate aferente unei grupe de animale, cu exceptia cel

incheiata polita de asigurare, si numarul total de animale aferente respectivei 

grupe de animale.

� Impozitul pe venitul din activitati agricole

vegetale/animale se determina potrivit regulilor de deter

din activitati agricole prevazute de Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile 

ulterioare, utilizand informatiile din declaratia depusa de contribuabil.

� Impozitul pe venitul din activitati agricole ce urmeaza sa fi

aplicarea gradului de calamitate.

� Facilitatea se aproba de organul fiscal competent din cadrul Agentiei Nationale de 

Administrare Fiscala, potrivit Or

Procedura de anulare a impozitului pe venitul d

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 139 din 24 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 197/2015 al ministrului Finantelor Publice privind Procedura de 

anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat 

potrivitart. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum 

si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestuia. 

 

Contribuabilii care au desfasurat activitati agricole individual sau in asociere

anularea impozitului pe venitul din activitati agricole 

fiscal 2013, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestuia, proportional cu 

gradul de calamitate al productiei agricole, daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele 

impozitul a fost stabilit pe baza de norme de venit; 

pentru productia agricola nu au fost incheiate polite de asigurare

productia a fost calamitata in proportie de peste 30% din totalul productiei 

aferente fiecarei grupe de produse vegetale sau animale. 

Gradul de calamitate se dovedeste cu procesele-verbale de constatare a pagubelor

produse, intocmite, dupa caz, de catre comitetele judetene pentru situatii de urgenta 

si/sau de catre comitetele locale pentru situatii de urgenta si/sau de catre comisiile 

locale alcatuite din specialisti pentru evaluarea pagubelor produse in urma fenomenelor 

ce periculoase, constituite potrivit legii. 

determinarii impozitului pe venitul din activitati agricole

anulat, organul fiscal competent determina gradul de calamitate, precum si impozitul pe 

venitul aferent unei grupe de produse vegetale/animale. 

contribuabilul a realizat productia aferenta unei grupe de produse 

vegetale sau animale astfel cum sunt enumerate in tabelul prevazut la art. 72 alin. (2) 

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare, in 

mai multe locuri situate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale ori pe raza mai 

multor unitati administrativ-teritoriale, gradul de calamitate prevazut la alin. (1) lit. c) se 

stabileste de organul fiscal competent astfel: 

in cazul produselor vegetale, ca raport intre suma suprafetelor calamitate 

aferente unei grupe de produse vegetale, cu exceptia celor pentru care exista 

incheiata polita de asigurare, si totalul suprafetelor cultivate aferente respectivei 

e produse vegetale. Produsele vegetale includ si plantatiile viticole, 

pomicole, arbustii fructiferi si altele asemenea; 

in cazul grupelor de animale, ca raport intre numarul de animale afectate de 

calamitate aferente unei grupe de animale, cu exceptia celor pentru care exista 

incheiata polita de asigurare, si numarul total de animale aferente respectivei 

grupe de animale. 

Impozitul pe venitul din activitati agricole aferent fiecarei grupe de produse 

vegetale/animale se determina potrivit regulilor de determinare a impozitului pe venitul 

din activitati agricole prevazute de Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile 

ulterioare, utilizand informatiile din declaratia depusa de contribuabil.

Impozitul pe venitul din activitati agricole ce urmeaza sa fie anulat

plicarea gradului de calamitate. 

Facilitatea se aproba de organul fiscal competent din cadrul Agentiei Nationale de 

, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003. 

Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

e 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Finantelor Publice privind Procedura de 

anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat 

potrivitart. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum 

Contribuabilii care au desfasurat activitati agricole individual sau in asociere 

 datorat pentru anul 

fiscale accesorii aferente acestuia, proportional cu 

gradul de calamitate al productiei agricole, daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele 

olite de asigurare; 

din totalul productiei 

verbale de constatare a pagubelor 

upa caz, de catre comitetele judetene pentru situatii de urgenta 

si/sau de catre comitetele locale pentru situatii de urgenta si/sau de catre comisiile 

locale alcatuite din specialisti pentru evaluarea pagubelor produse in urma fenomenelor 

determinarii impozitului pe venitul din activitati agricole ce urmeaza sa fie 

anulat, organul fiscal competent determina gradul de calamitate, precum si impozitul pe 

contribuabilul a realizat productia aferenta unei grupe de produse 

astfel cum sunt enumerate in tabelul prevazut la art. 72 alin. (2) 

i completarile ulterioare, in 

teritoriale ori pe raza mai 

teritoriale, gradul de calamitate prevazut la alin. (1) lit. c) se 

, ca raport intre suma suprafetelor calamitate 

aferente unei grupe de produse vegetale, cu exceptia celor pentru care exista 

incheiata polita de asigurare, si totalul suprafetelor cultivate aferente respectivei 

e produse vegetale. Produsele vegetale includ si plantatiile viticole, 

, ca raport intre numarul de animale afectate de 

or pentru care exista 

incheiata polita de asigurare, si numarul total de animale aferente respectivei 

aferent fiecarei grupe de produse 

minare a impozitului pe venitul 

din activitati agricole prevazute de Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile 

ulterioare, utilizand informatiile din declaratia depusa de contribuabil. 

e anulat se stabileste prin 

Facilitatea se aproba de organul fiscal competent din cadrul Agentiei Nationale de 

in activitati agricole 
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In Monitorul Oficial nr. 148 din 27 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 193/2015

Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea

operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)

art. 1441dinLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor 

publice nr. 2.222/

Principalele prevederi 

� In cazul companiilor aeriene care nu sunt stabilite in Romania

scutirilor se va considera ca activitatea acestora consta intotdeauna, in principal, in 

transportul international de persoane si/sau de marfuri efectuat cu plata. 

� In cazul companiilor aeriene stabilite in Romania

Ministerului Transporturilor va emite un certificat care atesta faptul ca activitatea 

acestora consta, in principal, in transportul international de persoane si/ sau de marfuri 

efectuat cu plata, care va fi transmis in copie furnizorilor/ prestatorilor

justificativ pentru aplicarea scutirii. 

Instructiunile de aplicare a scutirii de 

Principalele prevederi

� In cazul in care organele de control abilitate dispun masura suspendarii activitatii 

operatorului economic in punctul de lucru

sigilarea unitatii. 

� Daca sigilarea unitatii operatorului economic nu poate fi realizata

faptei, organele de control incheie un proces

imprejurarile care nu au permis aplicarea imediata a masurii suspendarii, respectiv 

sigilarii. 

� Sanctiunile contraventionale

faptei. 

� In situatiile in care sigilarea unitatii operatorului economic

practic, organele de control dispun suspendarea activitatii si mentioneaza in procesul

verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor imp

aplicarea masurii sigilarii.

� In momentul sigilarii/desigilarii unitatii operatorului economic, organele de control 

incheie un proces - verbal de sigilare/desigilare

 

Sigilarea unitatii operatorului economic pe perioada de suspendare a 

activitatii pentru neemiterea bonurilor fiscale

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

 

In Monitorul Oficial nr. 148 din 27 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 193/2015 al ministrului Finantelor Publice privind modificarea 

Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea

operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)—i), art. 143 alin. (2) si 

art. 1441dinLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor 

publice nr. 2.222/2006. 

cazul companiilor aeriene care nu sunt stabilite in Romania, in sco

scutirilor se va considera ca activitatea acestora consta intotdeauna, in principal, in 

transportul international de persoane si/sau de marfuri efectuat cu plata. 

cazul companiilor aeriene stabilite in Romania, directia competenta din cad

Ministerului Transporturilor va emite un certificat care atesta faptul ca activitatea 

acestora consta, in principal, in transportul international de persoane si/ sau de marfuri 

efectuat cu plata, care va fi transmis in copie furnizorilor/ prestatorilor

justificativ pentru aplicarea scutirii.  

Instructiunile de aplicare a scutirii de TVA au suferit modificari

In Monitorul Oficial nr. 149 din 27 februarie 2015 a fost

nr. 218/2015 al ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea 

procedurii de sigilare a unitatii operatorului economic pe perioada de 

suspendare a activitatii, in conformitate cu prevederile Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor 

economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Principalele prevederi 

organele de control abilitate dispun masura suspendarii activitatii 

operatorului economic in punctul de lucru, potrivit legii, acestea procedeaza si la 

sigilarea unitatii operatorului economic nu poate fi realizata

faptei, organele de control incheie un proces-verbal in care se descriu fapta si 

imprejurarile care nu au permis aplicarea imediata a masurii suspendarii, respectiv 

Sanctiunile contraventionale se aplica in termen de 24 de ore de la data 

sigilarea unitatii operatorului economic nu poate fi realizata in mod 

practic, organele de control dispun suspendarea activitatii si mentioneaza in procesul

verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor imprejurarile care fac imposibila 

aplicarea masurii sigilarii. 

momentul sigilarii/desigilarii unitatii operatorului economic, organele de control 

verbal de sigilare/desigilare. 

Sigilarea unitatii operatorului economic pe perioada de suspendare a 

activitatii pentru neemiterea bonurilor fiscale

ridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 148 din 27 februarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Finantelor Publice privind modificarea 

Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru 

i), art. 143 alin. (2) si 

art. 1441dinLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor 

, in scopul aplicarii 

scutirilor se va considera ca activitatea acestora consta intotdeauna, in principal, in 

transportul international de persoane si/sau de marfuri efectuat cu plata.  

, directia competenta din cadrul 

Ministerului Transporturilor va emite un certificat care atesta faptul ca activitatea 

acestora consta, in principal, in transportul international de persoane si/ sau de marfuri 

efectuat cu plata, care va fi transmis in copie furnizorilor/ prestatorilor, ca document 

au suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 149 din 27 februarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea 

procedurii de sigilare a unitatii operatorului economic pe perioada de 

suspendare a activitatii, in conformitate cu prevederile Ordonantei de 

privind obligatia operatorilor 

economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. 

organele de control abilitate dispun masura suspendarii activitatii 

, potrivit legii, acestea procedeaza si la 

sigilarea unitatii operatorului economic nu poate fi realizata la data constatarii 

verbal in care se descriu fapta si 

imprejurarile care nu au permis aplicarea imediata a masurii suspendarii, respectiv 

se aplica in termen de 24 de ore de la data constatarii 

nu poate fi realizata in mod 

practic, organele de control dispun suspendarea activitatii si mentioneaza in procesul-

rejurarile care fac imposibila 

momentul sigilarii/desigilarii unitatii operatorului economic, organele de control 

Sigilarea unitatii operatorului economic pe perioada de suspendare a 

activitatii pentru neemiterea bonurilor fiscale 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi

� Prezenta norma a fost elaborata in conformitate cu Legea nr. 96/2000

organizarea si functionarea Bancii de Export

republicata, cu Hotararea Guvernului nr. 534/2007privind infiintarea, atributiile, 

competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantari, 

Garantii si Asigurari si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare 

efectuate de Banca de Export

statului2, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Regulamentul (UE) nr. 

1.233/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind 

aplicarea anumitor orientari in domeniul creditelor la export care beneficiaza de 

sustinere oficiala si de abrogare a Deciziilor 2001/76/CE si 2001/77/CE3, cu modificarile 

si completarile ulterioare.

� Prezenta norma stabileste termenii si conditiile in baza carora Banc

a Romaniei EXIMBANK 

asigurare a creditelor la export si a investitiilor realizate de companii romanesti in 

strainatate. 

� In baza prezentei norme 

romanesti de bunuri si/sau servicii cu plata amanata

sau mai mare de 2 ani (care include durata de rambursare si durata de fabricatie), 

precum si investitiile romanesti in strainatate.

limitele competentelor ce i

� Tipurile de polite de asigurare emise de EximBank

caror mecanisme sunt reglementate de prez

• polita de asigurare a creditului furnizor

• polita de asigurare a creditului cumparator

• polita de asigurare a investitiilor romanesti de capital in strainatate

� Pentru asigurarea creditelor la export si a investitiilor romanest

strainatate EximBank poate incheia contracte, conventii, acorduri de 

reasigurare/coasigurare facultative. Acestea se incheie pe baza aprobarii Comitetului 

Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari, denumit in continuare C.I.F.G.A

� Sursa de realizare a acestor operatiuni este, potrivit art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000, 

republicata, „Fondul pentru asigurarea si reasigurarea creditelor de export

de export, a operatiunilor de export in leasing si a investitiilor ro

precum si a activitatilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitatilor de interes public, 

dezvoltare regionala, sustinere a activitatii de cercetare

inconjurator, ocupare si formare a personalului, 

mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale“, denumit in continuare Fondul.

� Fondul va putea fi angajat in limita maxima de expunere stabilita de catre C.I.F.G.A

Asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 133 din 23 februarie 2015 a fost publicata 

Hotararea nr. 20/2015 a Comitetului Interministerial de Finantari, 

Garantii si Asigurari pentru aprobarea Normei „Asigurarea creditelor la 

export pe termen mediu si lung si a investitiilor romanesti de capital in 

strainatate, in numele si in contul statului“ (NI-ASR-05

Principalele prevederi 

Prezenta norma a fost elaborata in conformitate cu Legea nr. 96/2000

organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK 

cu Hotararea Guvernului nr. 534/2007privind infiintarea, atributiile, 

competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantari, 

Garantii si Asigurari si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare 

e Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A., in numele si in contul 

statului2, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Regulamentul (UE) nr. 

1.233/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind 

umitor orientari in domeniul creditelor la export care beneficiaza de 

sustinere oficiala si de abrogare a Deciziilor 2001/76/CE si 2001/77/CE3, cu modificarile 

si completarile ulterioare. 

Prezenta norma stabileste termenii si conditiile in baza carora Banc

EXIMBANK – S.A. realizeaza, in numele si in contul statului, operatiuni de 

asigurare a creditelor la export si a investitiilor realizate de companii romanesti in 

In baza prezentei norme EximBank asigura, in numele si in contul statului, exporturile 

romanesti de bunuri si/sau servicii cu plata amanata, realizate intr

sau mai mare de 2 ani (care include durata de rambursare si durata de fabricatie), 

precum si investitiile romanesti in strainatate. EximBank realizeaza aceste operatiuni in 

limitele competentelor ce i-au fost stabilite, potrivit reglementarilor in vigoare.

Tipurile de polite de asigurare emise de EximBank in numele si in contul statului si ale 

caror mecanisme sunt reglementate de prezenta norma sunt urmatoarele:

polita de asigurare a creditului furnizor; 

polita de asigurare a creditului cumparator; 

polita de asigurare a investitiilor romanesti de capital in strainatate

asigurarea creditelor la export si a investitiilor romanest

EximBank poate incheia contracte, conventii, acorduri de 

reasigurare/coasigurare facultative. Acestea se incheie pe baza aprobarii Comitetului 

Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari, denumit in continuare C.I.F.G.A

Sursa de realizare a acestor operatiuni este, potrivit art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000, 

Fondul pentru asigurarea si reasigurarea creditelor de export

de export, a operatiunilor de export in leasing si a investitiilor romanesti in strainatate, 

precum si a activitatilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitatilor de interes public, 

dezvoltare regionala, sustinere a activitatii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului 

inconjurator, ocupare si formare a personalului, sustinere si dezvoltare a intreprinderilor 

mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale“, denumit in continuare Fondul.

Fondul va putea fi angajat in limita maxima de expunere stabilita de catre C.I.F.G.A

Asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

ie 2015 a fost publicata 

a Comitetului Interministerial de Finantari, 

Garantii si Asigurari pentru aprobarea Normei „Asigurarea creditelor la 

export pe termen mediu si lung si a investitiilor romanesti de capital in 

05-III/0). 

Prezenta norma a fost elaborata in conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind 

ei EXIMBANK – S.A., 

cu Hotararea Guvernului nr. 534/2007privind infiintarea, atributiile, 

competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantari, 

Garantii si Asigurari si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare 

S.A., in numele si in contul 

statului2, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Regulamentul (UE) nr. 

1.233/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind 

umitor orientari in domeniul creditelor la export care beneficiaza de 

sustinere oficiala si de abrogare a Deciziilor 2001/76/CE si 2001/77/CE3, cu modificarile 

Prezenta norma stabileste termenii si conditiile in baza carora Banca de Export-Import 

realizeaza, in numele si in contul statului, operatiuni de 

asigurare a creditelor la export si a investitiilor realizate de companii romanesti in 

si in contul statului, exporturile 

, realizate intr-o perioada egala cu 

sau mai mare de 2 ani (care include durata de rambursare si durata de fabricatie), 

EximBank realizeaza aceste operatiuni in 

au fost stabilite, potrivit reglementarilor in vigoare. 

in numele si in contul statului si ale 

enta norma sunt urmatoarele: 

polita de asigurare a investitiilor romanesti de capital in strainatate. 

asigurarea creditelor la export si a investitiilor romanesti de capital in 

EximBank poate incheia contracte, conventii, acorduri de 

reasigurare/coasigurare facultative. Acestea se incheie pe baza aprobarii Comitetului 

Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari, denumit in continuare C.I.F.G.A. 

Sursa de realizare a acestor operatiuni este, potrivit art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000, 

Fondul pentru asigurarea si reasigurarea creditelor de export, a garantiilor 

manesti in strainatate, 

precum si a activitatilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitatilor de interes public, 

dezvoltare, protectia mediului 

sustinere si dezvoltare a intreprinderilor 

mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale“, denumit in continuare Fondul. 

Fondul va putea fi angajat in limita maxima de expunere stabilita de catre C.I.F.G.A. 

Asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung 
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Principalele prevederi

� Raportarile contabile anuale

teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice se intocmesc in formatul stabilit de 

Ministerul Finantelor Publice. Prezentarea in aceste raportari a elementelor de natura 

activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, respectiv a veniturilor si c

diferita de cea din situatiile financiare anuale intocmite conform Standardelor 

internationale de raportare financiara, aceasta fiind determinata de cerintele de 

informatii ale institutiilor statului.

� Daca modificarea politicilor con

retratarea informatiilor comparative, raportarile mentionate la pct. 71 contin informatii 

comparative retratate. In acest caz, informatiile comparative referitoare la elementele 

de natura activelor, datoriilo

cheltuielilor, sunt cele determinate in urma aplicarii noilor politici contabile, respectiv a 

corectarii erorilor contabile.

� Atunci cand, in baza unor prevederi legale exprese, in conturile de venituri

cuprinse sume reprezentand diverse impozite si taxe reflectate concomitent in conturi 

de cheltuieli, cu ocazia 

neta se vor inscrie sumele reprezentand veniturile mentionate, co

corespunzatoare acelor impozite si taxe.

� Entitatile care intra sub incidenta Directivei 2004/25/CE a Parlamentului European

Consiliului din 21 aprilie 2004

sectiune a raportului administratorilor referitoare la guvernanta corporativa urmatoarele 

informatii: 

• participatiile semnificative la capital, directe sau indirecte

indirecte prin intermediul unor structuri piramidale sau de actionariat 

incrucisat), in sensul legislatiei privind piata de capital;

• detinatorii oricarei valori mobiliare care confera drepturi speciale de control si 

o descriere a acestor drepturi

• orice restrictie a dreptului de vot

detinatorii unui anumit procentaj sau ai unui anumit numar de voturi, termenele 

impuse pentru exercitarea dreptului de vot sau sistemele in care, cu cooperarea 

societatii, drepturile financiare atasate valorilor mobiliare sunt separate de 

detinerea acestora din

• regulile aplicabile numirii si inlocuirii membrilor organului administrativ

conducere, precum si modificarii statutului societatii;

• competentele membrilor organului administrativ

competenta de a emite sau de a ras

Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de 

raportare financiara au suferit modificari

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

 

In Monitorul Oficial nr. 136 din 23 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 150/2015 al ministrului Finantelor Publice privind modificarea si 

completarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele 

internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale 

ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata 

reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul 

finantelor publice, nr. 1.286/2012. 

Principalele prevederi 

Raportarile contabile anuale, precum si cele depuse in cursul anului la un

teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice se intocmesc in formatul stabilit de 

Ministerul Finantelor Publice. Prezentarea in aceste raportari a elementelor de natura 

activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, respectiv a veniturilor si c

diferita de cea din situatiile financiare anuale intocmite conform Standardelor 

internationale de raportare financiara, aceasta fiind determinata de cerintele de 

informatii ale institutiilor statului. 

modificarea politicilor contabile sau corectarea erorilor contabile

retratarea informatiilor comparative, raportarile mentionate la pct. 71 contin informatii 

comparative retratate. In acest caz, informatiile comparative referitoare la elementele 

de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, respectiv a veniturilor si 

cheltuielilor, sunt cele determinate in urma aplicarii noilor politici contabile, respectiv a 

corectarii erorilor contabile. 

Atunci cand, in baza unor prevederi legale exprese, in conturile de venituri

cuprinse sume reprezentand diverse impozite si taxe reflectate concomitent in conturi 

de cheltuieli, cu ocazia intocmirii situatiei veniturilor si cheltuielilor

neta se vor inscrie sumele reprezentand veniturile mentionate, corectate cu cheltuielile 

atoare acelor impozite si taxe. 

Entitatile care intra sub incidenta Directivei 2004/25/CE a Parlamentului European

Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de cumparare1 prezinta in aceeasi 

aportului administratorilor referitoare la guvernanta corporativa urmatoarele 

participatiile semnificative la capital, directe sau indirecte 

indirecte prin intermediul unor structuri piramidale sau de actionariat 

isat), in sensul legislatiei privind piata de capital; 

detinatorii oricarei valori mobiliare care confera drepturi speciale de control si 

o descriere a acestor drepturi; 

orice restrictie a dreptului de vot, cum ar fi limitarea dreptului de vot pentru 

atorii unui anumit procentaj sau ai unui anumit numar de voturi, termenele 

impuse pentru exercitarea dreptului de vot sau sistemele in care, cu cooperarea 

societatii, drepturile financiare atasate valorilor mobiliare sunt separate de 

detinerea acestora din urma; 

regulile aplicabile numirii si inlocuirii membrilor organului administrativ

conducere, precum si modificarii statutului societatii; 

competentele membrilor organului administrativ sau de conducere, in special 

competenta de a emite sau de a rascumpara valori mobiliare.

Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de 

raportare financiara au suferit modificari

ridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 136 din 23 februarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Finantelor Publice privind modificarea si 

completarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele 

rtare financiara, aplicabile societatilor comerciale 

ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata 

ministrului, ministrul 

, precum si cele depuse in cursul anului la unitatile 

teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice se intocmesc in formatul stabilit de 

Ministerul Finantelor Publice. Prezentarea in aceste raportari a elementelor de natura 

activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, respectiv a veniturilor si cheltuielilor, poate fi 

diferita de cea din situatiile financiare anuale intocmite conform Standardelor 

internationale de raportare financiara, aceasta fiind determinata de cerintele de 

tabile sau corectarea erorilor contabile impune 

retratarea informatiilor comparative, raportarile mentionate la pct. 71 contin informatii 

comparative retratate. In acest caz, informatiile comparative referitoare la elementele 

r si capitalurilor proprii, respectiv a veniturilor si 

cheltuielilor, sunt cele determinate in urma aplicarii noilor politici contabile, respectiv a 

Atunci cand, in baza unor prevederi legale exprese, in conturile de venituri au fost 

cuprinse sume reprezentand diverse impozite si taxe reflectate concomitent in conturi 

intocmirii situatiei veniturilor si cheltuielilor, la cifra de afaceri 

rectate cu cheltuielile 

Entitatile care intra sub incidenta Directivei 2004/25/CE a Parlamentului European si a 

privind ofertele publice de cumparare1 prezinta in aceeasi 

aportului administratorilor referitoare la guvernanta corporativa urmatoarele 

 (inclusiv participatiile 

indirecte prin intermediul unor structuri piramidale sau de actionariat 

detinatorii oricarei valori mobiliare care confera drepturi speciale de control si 

, cum ar fi limitarea dreptului de vot pentru 

atorii unui anumit procentaj sau ai unui anumit numar de voturi, termenele 

impuse pentru exercitarea dreptului de vot sau sistemele in care, cu cooperarea 

societatii, drepturile financiare atasate valorilor mobiliare sunt separate de 

regulile aplicabile numirii si inlocuirii membrilor organului administrativ sau de 

sau de conducere, in special 

cumpara valori mobiliare. 

Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de 

raportare financiara au suferit modificari 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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In Monitorul Oficial nr. 137 din 24 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 145/

atributiilor consiliului de etica ce functioneaza in cadrul spitalelor.

Principalele prevederi 

� In cadrul unitatilor sanitare publice cu paturi cu statut de spital clinic, universitar si 

institut, consiliul de etica este format din 7 membri

• un reprezentant ales al c

integrare clinica;

• 2 reprezentanti alesi ai corpului medical al spitalului

integrare clinica;

• 2 reprezentanti alesi ai asistentilor medicali din spital

• un consilier juridic

studii superioare, desemnat de catre managerul unitatii sanitare;

• un reprezentant ales al asociatiilor de pacienti

Constituirea consiliilor de et

Principalele prevederi 

� In aplicarea art. 3 alin. (1) li

completarile ulterioare, 

specificate la art. 31lit. c) din Legea nr. 341/2004

ulterioare, astfel: Opera di

municipale ale partidului, Televiziunea Romana, Radiodifuziunea Romana si altele 

asemenea. 

� In aplicarea art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si 

completarile ulterioa

ziua de 22 decembrie 1989, ora 12,10

� In aplicarea art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si 

completarile ulterioare, sunt determinate 

ranite sau retinute, pana la fuga dictatorului, dupa cum urmeaza: Timisoara, Caransebes, 

Sibiu, Cugir, Lugoj, Targu Mures, Cluj

� Titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989

prevazut la art. 3 alin. (1) lit. b)

au fost puse in detentie preventiva pana in data de 22 decembrie 1989 de fortele de 

represiune, ca urmare a participarii directe si nemijlocite la actiunile si

care au avut legatura de necontestat cu lupta pentru Victoria Revolutiei din 1989.

Legea recunostintei fata de eroii

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 137 din 24 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 145/2015 al ministrului Sanatatii pentru aprobarea componentei si a 

atributiilor consiliului de etica ce functioneaza in cadrul spitalelor.

 

In cadrul unitatilor sanitare publice cu paturi cu statut de spital clinic, universitar si 

consiliul de etica este format din 7 membri, cu urmatoarea reprezentare:

un reprezentant ales al corpului medical al spitalului, din personalul cu 

integrare clinica; 

2 reprezentanti alesi ai corpului medical al spitalului, altul decat personalul cu 

integrare clinica; 

2 reprezentanti alesi ai asistentilor medicali din spital; 

un consilier juridic sau un reprezentant al aparatului functional al spitalului cu 

studii superioare, desemnat de catre managerul unitatii sanitare;

un reprezentant ales al asociatiilor de pacienti. 

Constituirea consiliilor de etica in cadrul spitalelor publice

In Monitorul Oficial nr. 140 din 24 februarie 2015 a fost publicata 

nr. 99/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au 

contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 

341/2004, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.412/2004.

 

In aplicarea art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si 

completarile ulterioare, sunt considerate obiective de importanta deosebita cladirile 

specificate la art. 31lit. c) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile 

ulterioare, astfel: Opera din Timisoara, Comitetul Central, comitetele judetene sau 

municipale ale partidului, Televiziunea Romana, Radiodifuziunea Romana si altele 

In aplicarea art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si 

completarile ulterioare, se determina momentul in care a avut loc fuga dictatorului: 

ziua de 22 decembrie 1989, ora 12,10. 

In aplicarea art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si 

completarile ulterioare, sunt determinate localitatile in care au rezultat persoane ucise, 

, pana la fuga dictatorului, dupa cum urmeaza: Timisoara, Caransebes, 

Sibiu, Cugir, Lugoj, Targu Mures, Cluj-Napoca si Bucuresti. 

Titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 

art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 2 din Legea nr. 341/2004 se acorda persoanelor care 

au fost puse in detentie preventiva pana in data de 22 decembrie 1989 de fortele de 

represiune, ca urmare a participarii directe si nemijlocite la actiunile si

care au avut legatura de necontestat cu lupta pentru Victoria Revolutiei din 1989.

Legea recunostintei fata de eroii-martiri a suferit modificari

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 137 din 24 februarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Sanatatii pentru aprobarea componentei si a 

atributiilor consiliului de etica ce functioneaza in cadrul spitalelor. 

In cadrul unitatilor sanitare publice cu paturi cu statut de spital clinic, universitar si 

, cu urmatoarea reprezentare: 

, din personalul cu 

, altul decat personalul cu 

reprezentant al aparatului functional al spitalului cu 

studii superioare, desemnat de catre managerul unitatii sanitare; 

ica in cadrul spitalelor publice 

In Monitorul Oficial nr. 140 din 24 februarie 2015 a fost publicata H.G. 

5 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice 

martiri si luptatorii care au 

contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 

341/2004, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.412/2004. 

t. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si 

sunt considerate obiective de importanta deosebita cladirile 

, cu modificarile si completarile 

n Timisoara, Comitetul Central, comitetele judetene sau 

municipale ale partidului, Televiziunea Romana, Radiodifuziunea Romana si altele 

In aplicarea art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si 

se determina momentul in care a avut loc fuga dictatorului: 

In aplicarea art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si 

rezultat persoane ucise, 

, pana la fuga dictatorului, dupa cum urmeaza: Timisoara, Caransebes, 

 – Luptator Retinut, 

se acorda persoanelor care 

au fost puse in detentie preventiva pana in data de 22 decembrie 1989 de fortele de 

represiune, ca urmare a participarii directe si nemijlocite la actiunile si evenimentele 

care au avut legatura de necontestat cu lupta pentru Victoria Revolutiei din 1989. 

martiri a suferit modificari 
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In Monitorul Ofici

nr. 195/2015

Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1.338/2014 privind 

stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului

pentru serviciile prestate clientilor.

Principalele prevederi 

� Trezoreria Statului percepe comisioane pentru operatiunile de plati

intermediul sistemelor de decontare a platilor de mica si mare valoare in relatia cu 

institutiile de credit si pentru alte servicii prestate la solicitarea titularilor urmatoarelor 

conturi: 

• cont 50.69 «Disponibil al operatorilor economici

• cont 50.98 «

neguvernamentale nonprofit aferent proiectelor finantate din fonduri externe 

nerambursabile postaderare

• cont 53.01 «Disponibil din sume reprezentand garantie de buna executie

Nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului

 pentru serviciile prestate clientilor

In Monitorul Oficial nr. 144 din 26 februarie 2015 a fost publicata 

Hotararea nr. 11/2015

pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Camerei 

Auditorilor Financiari din Romania nr. 35/2014 privind aprobarea 

cotizatiilor si taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din 

Romania, persoane fizice si juridice, si

activitatea de audit financiar.

Principalele prevederi 

� Auditorii financiari persoane fizice si juridice care solicita 

auditorilor financiari in primul semestru

respectiv. 

� Auditorii financiari care solicita 

cel de-al doilea semestru 

cuantum de: 

• auditorii financiari persoane fizice active: 

• auditorii financiari persoane fizice nonactive:

• auditorii financiari persoane juridice: 

� Cotizatia fixa anuala se achita la momentul depunerii documentelor de inscriere in 

Registrul public al auditorilor financiari.

� Pentru obtinerea vizei anuale inainte de data de 31 martie

financiari, membri ai Camerei, persoane fizice si persoane juridice, dupa caz, achita 

prima transa din cotizatia fixa.

CAFR a aprobat cotizatiile si taxele pentru membrii Camerei

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

 

In Monitorul Oficial nr. 142 din 25 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 195/2015 al ministrului Finantelor Publice pentru modificarea 

Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1.338/2014 privind 

stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului

pentru serviciile prestate clientilor. 

Trezoreria Statului percepe comisioane pentru operatiunile de plati

intermediul sistemelor de decontare a platilor de mica si mare valoare in relatia cu 

institutiile de credit si pentru alte servicii prestate la solicitarea titularilor urmatoarelor 

Disponibil al operatorilor economici»; 

«Disponibil al operatorilor economici si al organismelor 

neguvernamentale nonprofit aferent proiectelor finantate din fonduri externe 

nerambursabile postaderare»; 

Disponibil din sume reprezentand garantie de buna executie

Nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului

pentru serviciile prestate clientilor 

In Monitorul Oficial nr. 144 din 26 februarie 2015 a fost publicata 

Hotararea nr. 11/2015 a Camerei Auditorilor Financiari

pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Camerei 

Auditorilor Financiari din Romania nr. 35/2014 privind aprobarea 

cotizatiilor si taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din 

Romania, persoane fizice si juridice, si pentru membrii stagiari in 

activitatea de audit financiar. 

Auditorii financiari persoane fizice si juridice care solicita inscrierea in Registrul public al 

auditorilor financiari in primul semestru al anului achita integral cotizatia pentru anul 

Auditorii financiari care solicita inscrierea in Registrul public al auditorilor financiari in 

al doilea semestru al anului achita cotizatia fixa anuala pentru anul respectiv, in 

auditorii financiari persoane fizice active: 400 lei; 

auditorii financiari persoane fizice nonactive: 200 lei; 

auditorii financiari persoane juridice: 550 lei. 

se achita la momentul depunerii documentelor de inscriere in 

Registrul public al auditorilor financiari. 

obtinerea vizei anuale inainte de data de 31 martie a fiecarui 

financiari, membri ai Camerei, persoane fizice si persoane juridice, dupa caz, achita 

ima transa din cotizatia fixa. 

CAFR a aprobat cotizatiile si taxele pentru membrii Camerei

ridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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al nr. 142 din 25 februarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Finantelor Publice pentru modificarea 

Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1.338/2014 privind 

stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului 

Trezoreria Statului percepe comisioane pentru operatiunile de plati derulate prin 

intermediul sistemelor de decontare a platilor de mica si mare valoare in relatia cu 

institutiile de credit si pentru alte servicii prestate la solicitarea titularilor urmatoarelor 

Disponibil al operatorilor economici si al organismelor 

neguvernamentale nonprofit aferent proiectelor finantate din fonduri externe 

Disponibil din sume reprezentand garantie de buna executie». 

Nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului 

In Monitorul Oficial nr. 144 din 26 februarie 2015 a fost publicata 

a Camerei Auditorilor Financiari din Romania 

pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Camerei 

Auditorilor Financiari din Romania nr. 35/2014 privind aprobarea 

cotizatiilor si taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din 

pentru membrii stagiari in 

inscrierea in Registrul public al 

otizatia pentru anul 

ea in Registrul public al auditorilor financiari in 

al anului achita cotizatia fixa anuala pentru anul respectiv, in 

se achita la momentul depunerii documentelor de inscriere in 

a fiecarui an, auditorii 

financiari, membri ai Camerei, persoane fizice si persoane juridice, dupa caz, achita 

CAFR a aprobat cotizatiile si taxele pentru membrii Camerei 
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In Monitorul Oficial nr. 143 din 26 februrie 2015 a fost publicata 

Hotararea nr. 8/2015

privind aprobare

Romania, la 31 decembrie 2014.

Principalele prevederi 

� Se aproba Registrul public al auditorilor financiari din Romania

conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

� Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 143 bis, care se poate 

achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul 

Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

CAFR a aprobat Registrul public al auditorilor financiari din Romania

In Monitorul Oficial nr. 143 din 26 februarie 2015 a fost publicata 

Decizia nr. 160/2

Reglementare in Comunicatii privind stabilirea unor masuri adresate 

utilizatorilor finali cu dizabilitati.

Principalele prevederi 

� Prezenta decizie reglementeaza 

utilizatorilor finali cu dizabilitati de a beneficia de servicii de comunicatii electronice 

destinate publicului adaptate nevoilor lor si in conditii echivalente celor de care 

beneficiaza ceilalti utilizatori finali, stabilind, totodata, masuri menite sa inc

punerea la dispozitia acestora a unor echipamente terminale de comunicatii electronice 

care ofera servicii si functii adaptate nevoilor lor specifice, precum si posibilitatea de a 

alege furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate pu

oferite de acestia in conditii echivalente cu cele disponibile pentru majoritatea 

utilizatorilor finali. 

� Orice utilizator final cu dizabilitati are dreptul de a beneficia de servicii de comunicatii 

electronice destinate publicului ce

� Serviciile care fac obiectul prezentei decizii

• accesul la serviciile de telefonie destinate publicului la punct fix

accesul si conectarea la retelele publice de telefonie la punct fix;

• accesul la serviciile de telefonie destinate publicului la puncte mobile

si accesul si conectarea la retelele publice de telefonie la puncte mobile;

• servicii de acces la internet

hotspoturilor publice.

� Prevederile prezentei decizii nu se aplica serviciilor de comunicatii electronice 

destinate publicului furnizate prin intermediul retelelor publice cu acces prin satelit

Asigurarea accesului utilizatorilor finali cu dizabilitati

 la serviciile de comunicatii electronice

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 143 din 26 februrie 2015 a fost publicata 

Hotararea nr. 8/2015 a Camerei Auditorilor Financiari din Romania 

privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din 

Romania, la 31 decembrie 2014. 

 

Registrul public al auditorilor financiari din Romania, la 31 decembrie 2014, 

care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 143 bis, care se poate 

Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul 

Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1. 

CAFR a aprobat Registrul public al auditorilor financiari din Romania

In Monitorul Oficial nr. 143 din 26 februarie 2015 a fost publicata 

Decizia nr. 160/2015 a Autoritatii Nationale pentru Administrare si 

Reglementare in Comunicatii privind stabilirea unor masuri adresate 

utilizatorilor finali cu dizabilitati. 

Prezenta decizie reglementeaza modalitatile de asigurare a accesului si a posibilitatii 

ilizatorilor finali cu dizabilitati de a beneficia de servicii de comunicatii electronice 

adaptate nevoilor lor si in conditii echivalente celor de care 

beneficiaza ceilalti utilizatori finali, stabilind, totodata, masuri menite sa inc

punerea la dispozitia acestora a unor echipamente terminale de comunicatii electronice 

care ofera servicii si functii adaptate nevoilor lor specifice, precum si posibilitatea de a 

alege furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului si serviciile 

oferite de acestia in conditii echivalente cu cele disponibile pentru majoritatea 

Orice utilizator final cu dizabilitati are dreptul de a beneficia de servicii de comunicatii 

destinate publicului cel putin in conditiile stabilite de prezenta decizie.

Serviciile care fac obiectul prezentei decizii sunt: 

accesul la serviciile de telefonie destinate publicului la punct fix

accesul si conectarea la retelele publice de telefonie la punct fix;

ccesul la serviciile de telefonie destinate publicului la puncte mobile

si accesul si conectarea la retelele publice de telefonie la puncte mobile;

servicii de acces la internet, cu exceptia celor furnizate prin intermediul 

hotspoturilor publice. 

revederile prezentei decizii nu se aplica serviciilor de comunicatii electronice 

destinate publicului furnizate prin intermediul retelelor publice cu acces prin satelit

Asigurarea accesului utilizatorilor finali cu dizabilitati

la serviciile de comunicatii electronice 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 143 din 26 februrie 2015 a fost publicata 

a Camerei Auditorilor Financiari din Romania 

a Registrului public al auditorilor financiari din 

, la 31 decembrie 2014, 

Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 143 bis, care se poate 

Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul 

CAFR a aprobat Registrul public al auditorilor financiari din Romania 

In Monitorul Oficial nr. 143 din 26 februarie 2015 a fost publicata 

a Autoritatii Nationale pentru Administrare si 

Reglementare in Comunicatii privind stabilirea unor masuri adresate 

modalitatile de asigurare a accesului si a posibilitatii 

ilizatorilor finali cu dizabilitati de a beneficia de servicii de comunicatii electronice 

adaptate nevoilor lor si in conditii echivalente celor de care 

beneficiaza ceilalti utilizatori finali, stabilind, totodata, masuri menite sa incurajeze 

punerea la dispozitia acestora a unor echipamente terminale de comunicatii electronice 

care ofera servicii si functii adaptate nevoilor lor specifice, precum si posibilitatea de a 

blicului si serviciile 

oferite de acestia in conditii echivalente cu cele disponibile pentru majoritatea 

Orice utilizator final cu dizabilitati are dreptul de a beneficia de servicii de comunicatii 

l putin in conditiile stabilite de prezenta decizie. 

accesul la serviciile de telefonie destinate publicului la punct fix, precum si 

accesul si conectarea la retelele publice de telefonie la punct fix; 

ccesul la serviciile de telefonie destinate publicului la puncte mobile, precum 

si accesul si conectarea la retelele publice de telefonie la puncte mobile; 

, cu exceptia celor furnizate prin intermediul 

revederile prezentei decizii nu se aplica serviciilor de comunicatii electronice 

destinate publicului furnizate prin intermediul retelelor publice cu acces prin satelit. 

Asigurarea accesului utilizatorilor finali cu dizabilitati 
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Principalele prevederi 

� Programele de studii univ

privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, se 

finalizeaza cu examen de licenta pentru ciclul de studii universitare de licenta sau 

examen de diploma pent

ingineresti, denumit in continuare examen de licenta/diploma, conform prevederilor art. 

143 alin. (1) lit. a) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si 

completarile ulterioar

� Programele de studii universitare organizate in baza Legii invatamantului nr. 84/1995

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru absolventii care au 

beneficiat de prelungire de studii, se finalizeaza:

• cu examen de licenta/diploma

lunga durata;

• cu examen de absolvire

durata. 

� Institutiile de invatamant superior acreditate care organizeaza si desfasoara examene 

de finalizare a studiil

si completarile ulterioare, prevad in regulamentul propriu un capitol distinct privind 

organizarea si desfasurarea acestor examene, cu respectarea prevederilor legale in 

vigoare. 

� In situatiile prevazute de Legea nr. 60/2000 privind 

superior particular de a sustine examenul de finalizare a studiilor la institutii de 

invatamant superior de stat acreditate

conditionata de promovarea de catre absolventi a unui examen de selectie.

� Examenul de selectie 

superior acreditate in care se va sustine ulterior si examenul de licenta/diploma.

� Examenul de selectie promovat este recunoscut in toate sesiunile ulterioare de 

examene de licenta/diploma, dar numai in cadrul institutiei la care a fost sustinut si 

promovat. 

� Institutiile de invatamant superior acreditate care organizeaza si desfasoara examen 

de selectie prevad in regulamentul propriu un capitol distinct privind organizarea si 

desfasurarea examenului de selectie, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

� Pentru situatiile prevazute la art. 361 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si 

completarile ulterioare, se aplica dispozitiile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, 

tineretului si sportului nr. 3.952/2012 pentru reglementarea unor masuri privind 

finalizarea studiilor in invatamantul superior pentru situatiile prevazute la

(4) si (5) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.

Ministerul Educatiei a aprobat Metodologia

desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie

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

 

In Monitorul Oficial nr. 139 din 24 februarie 2015 a fost 

Ordinul nr. 3179/2015 al ministrului Educatiei si Cercetarii Stiintifice 

privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasu

examenelor de licenta/diploma si disertatie. 

 

Programele de studii universitare de licenta organizate in baza Legii nr. 288/2004 

privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, se 

finalizeaza cu examen de licenta pentru ciclul de studii universitare de licenta sau 

examen de diploma pentru invatamantul universitar de licenta din domeniul stiintelor 

ingineresti, denumit in continuare examen de licenta/diploma, conform prevederilor art. 

143 alin. (1) lit. a) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Programele de studii universitare organizate in baza Legii invatamantului nr. 84/1995

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru absolventii care au 

beneficiat de prelungire de studii, se finalizeaza: 

cu examen de licenta/diploma, pentru studiile in invatamantul universitar de 

lunga durata; 

cu examen de absolvire, pentru studiile in invatamantul universitar de scurta 

Institutiile de invatamant superior acreditate care organizeaza si desfasoara examene 

de finalizare a studiilor organizate in baza Legii nr. 84/1995, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare, prevad in regulamentul propriu un capitol distinct privind 

organizarea si desfasurarea acestor examene, cu respectarea prevederilor legale in 

atiile prevazute de Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolventilor invatamantului 

superior particular de a sustine examenul de finalizare a studiilor la institutii de 

invatamant superior de stat acreditate, sustinerea examenului de licenta/diploma este 

nditionata de promovarea de catre absolventi a unui examen de selectie.

Examenul de selectie se organizeaza si se desfasoara in cadrul institutiilor de invatamant 

superior acreditate in care se va sustine ulterior si examenul de licenta/diploma.

e selectie promovat este recunoscut in toate sesiunile ulterioare de 

de licenta/diploma, dar numai in cadrul institutiei la care a fost sustinut si 

Institutiile de invatamant superior acreditate care organizeaza si desfasoara examen 

prevad in regulamentul propriu un capitol distinct privind organizarea si 

desfasurarea examenului de selectie, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Pentru situatiile prevazute la art. 361 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si 

le ulterioare, se aplica dispozitiile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, 

tineretului si sportului nr. 3.952/2012 pentru reglementarea unor masuri privind 

finalizarea studiilor in invatamantul superior pentru situatiile prevazute la

(4) si (5) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. 

Ministerul Educatiei a aprobat Metodologia-cadru de organizare si 

desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie

ridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 139 din 24 februarie 2015 a fost publicat 

al ministrului Educatiei si Cercetarii Stiintifice 

cadru de organizare si desfasurare a 

ersitare de licenta organizate in baza Legii nr. 288/2004 

privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, se 

finalizeaza cu examen de licenta pentru ciclul de studii universitare de licenta sau 

ru invatamantul universitar de licenta din domeniul stiintelor 

ingineresti, denumit in continuare examen de licenta/diploma, conform prevederilor art. 

143 alin. (1) lit. a) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si 

Programele de studii universitare organizate in baza Legii invatamantului nr. 84/1995, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru absolventii care au 

pentru studiile in invatamantul universitar de 

, pentru studiile in invatamantul universitar de scurta 

Institutiile de invatamant superior acreditate care organizeaza si desfasoara examene 

republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare, prevad in regulamentul propriu un capitol distinct privind 

organizarea si desfasurarea acestor examene, cu respectarea prevederilor legale in 

dreptul absolventilor invatamantului 

superior particular de a sustine examenul de finalizare a studiilor la institutii de 

, sustinerea examenului de licenta/diploma este 

nditionata de promovarea de catre absolventi a unui examen de selectie. 

se organizeaza si se desfasoara in cadrul institutiilor de invatamant 

superior acreditate in care se va sustine ulterior si examenul de licenta/diploma. 

e selectie promovat este recunoscut in toate sesiunile ulterioare de 

de licenta/diploma, dar numai in cadrul institutiei la care a fost sustinut si 

Institutiile de invatamant superior acreditate care organizeaza si desfasoara examen 

prevad in regulamentul propriu un capitol distinct privind organizarea si 

desfasurarea examenului de selectie, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 

Pentru situatiile prevazute la art. 361 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si 

le ulterioare, se aplica dispozitiile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, 

tineretului si sportului nr. 3.952/2012 pentru reglementarea unor masuri privind 

finalizarea studiilor in invatamantul superior pentru situatiile prevazute la art. 361 alin. 

cadru de organizare si 

desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi 

� Prezentul regulament stabileste 

legislatiei pietei de capital in cazul contractului de fiducie

reglementat prin Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,republicata, cu modificarile 

ulterioare, precum si privind activitatile ce pot fi prestate de societatile de servicii de

Investitii financiare, denumite in continuare S.S.I.F., altele decat serviciile si activitatile de 

Investitii, precum si serviciile conexe prevazute de Legea nr. 297/2004 privind piata de 

capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

Efectele contractului de fiducie asupra operatiunilor cu valori mobiliare pe piata de 

� In cazul unui contract de fiducie

fiduciara drepturi aferente unor actiuni, fiduciaru

transferului actiunilor in contul sau de valori mobiliare afectat fiduciei deschis la 

depozitarul central. 

� Fiduciarul are drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in contul sau de valori 

mobiliare afectat fiduciei

fiducie, precum si a celorlalte prevederi legale incidente. Aceste drepturi si obligatii sunt, 

fara a se limita la acestea, drepturile si obligatiile actionarilor prevazute de Le

297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si deRegulamentul nr. 1/2006 

privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei 

Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificarile si completarile ult

� Dreptul de vot aferent actiunilor inregistrate in contul sau de valori mobiliare afectat 

fiduciei se exercita de catre fiduciar sau, dupa caz, de persoana imputernicita de acesta. 

Prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (5) din Regulamentul 

exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale 

societatilor comerciale, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 

44/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, fiduciarul a

pentru actiunile aflate in contul de valori mobiliare afectat fiduciei voturi diferite fata de 

cele aferente actiunilor existente in alte conturi de valori mobiliare si care fac parte din 

masa patrimoniala proprie. in vederea ex

prezinta emitentului in mod separat actiunile detinute de fiduciar in contul de valori 

mobiliare afectat fiduciei.

� Stabilirea unei relatii de concertare intre constituitor, fiduciar si/sau beneficiar

precum si intre acestia si terte persoane se determina in conformitate cu prevederile 

incidente ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale 

reglementarilor emise in aplicarea acesteia, precum si cu luarea in considerare a 

prevederilor contractului de fiducie.

Aplicarea unor prevederi ale legislatiei pietei de capital

 in cazul contractului de fiducie

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 142 din 25 februarie 2015 a fost publicat 

Regulamentul nr. 1/2015 al Autoritatii de Supraveghere Financiara 

privind prestarea unor activitati de catre societatile de servicii de 

investitii financiare si aplicarea unor prevederi ale legislatiei pietei de 

capital in cazul contractului de fiducie. 
 

Prezentul regulament stabileste reguli cu privire la aplicarea unor prevederi ale 

slatiei pietei de capital in cazul contractului de fiducie, asa cum este acesta 

reglementat prin Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,republicata, cu modificarile 

ulterioare, precum si privind activitatile ce pot fi prestate de societatile de servicii de

Investitii financiare, denumite in continuare S.S.I.F., altele decat serviciile si activitatile de 

Investitii, precum si serviciile conexe prevazute de Legea nr. 297/2004 privind piata de 

capital, cu modificarile si completarile ulterioare. 

actului de fiducie asupra operatiunilor cu valori mobiliare pe piata de 

capital si asupra activitatii emitentilor 

contract de fiducie prin care se transfera fiduciarului in masa patrimoniala 

fiduciara drepturi aferente unor actiuni, fiduciarul este inregistrat ca actionar de la data 

transferului actiunilor in contul sau de valori mobiliare afectat fiduciei deschis la 

Fiduciarul are drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in contul sau de valori 

at fiduciei, pe care le exercita cu respectarea dispozitiilor contractului de 

fiducie, precum si a celorlalte prevederi legale incidente. Aceste drepturi si obligatii sunt, 

fara a se limita la acestea, drepturile si obligatiile actionarilor prevazute de Le

297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si deRegulamentul nr. 1/2006 

privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei 

Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificarile si completarile ult

Dreptul de vot aferent actiunilor inregistrate in contul sau de valori mobiliare afectat 

se exercita de catre fiduciar sau, dupa caz, de persoana imputernicita de acesta. 

Prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (5) din Regulamentul nr. 6/2009 privind 

exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale 

societatilor comerciale, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 

44/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, fiduciarul are posibilitatea sa exprime 

pentru actiunile aflate in contul de valori mobiliare afectat fiduciei voturi diferite fata de 

cele aferente actiunilor existente in alte conturi de valori mobiliare si care fac parte din 

masa patrimoniala proprie. in vederea exercitarii acestui drept, depozitarul central 

prezinta emitentului in mod separat actiunile detinute de fiduciar in contul de valori 

mobiliare afectat fiduciei. 

Stabilirea unei relatii de concertare intre constituitor, fiduciar si/sau beneficiar

intre acestia si terte persoane se determina in conformitate cu prevederile 

incidente ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale 

reglementarilor emise in aplicarea acesteia, precum si cu luarea in considerare a 

contractului de fiducie. 

Aplicarea unor prevederi ale legislatiei pietei de capital

in cazul contractului de fiducie 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 142 din 25 februarie 2015 a fost publicat 

al Autoritatii de Supraveghere Financiara 

privind prestarea unor activitati de catre societatile de servicii de 

licarea unor prevederi ale legislatiei pietei de 

reguli cu privire la aplicarea unor prevederi ale 

, asa cum este acesta 

reglementat prin Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,republicata, cu modificarile 

ulterioare, precum si privind activitatile ce pot fi prestate de societatile de servicii de 

Investitii financiare, denumite in continuare S.S.I.F., altele decat serviciile si activitatile de 

Investitii, precum si serviciile conexe prevazute de Legea nr. 297/2004 privind piata de 

actului de fiducie asupra operatiunilor cu valori mobiliare pe piata de 

prin care se transfera fiduciarului in masa patrimoniala 

l este inregistrat ca actionar de la data 

transferului actiunilor in contul sau de valori mobiliare afectat fiduciei deschis la 

Fiduciarul are drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in contul sau de valori 

pe care le exercita cu respectarea dispozitiilor contractului de 

fiducie, precum si a celorlalte prevederi legale incidente. Aceste drepturi si obligatii sunt, 

fara a se limita la acestea, drepturile si obligatiile actionarilor prevazute de Legea nr. 

297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si deRegulamentul nr. 1/2006 

privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei 

Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Dreptul de vot aferent actiunilor inregistrate in contul sau de valori mobiliare afectat 

se exercita de catre fiduciar sau, dupa caz, de persoana imputernicita de acesta. 

nr. 6/2009 privind 

exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale 

societatilor comerciale, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 

re posibilitatea sa exprime 

pentru actiunile aflate in contul de valori mobiliare afectat fiduciei voturi diferite fata de 

cele aferente actiunilor existente in alte conturi de valori mobiliare si care fac parte din 

ercitarii acestui drept, depozitarul central 

prezinta emitentului in mod separat actiunile detinute de fiduciar in contul de valori 

Stabilirea unei relatii de concertare intre constituitor, fiduciar si/sau beneficiar, 

intre acestia si terte persoane se determina in conformitate cu prevederile 

incidente ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale 

reglementarilor emise in aplicarea acesteia, precum si cu luarea in considerare a 

Aplicarea unor prevederi ale legislatiei pietei de capital 



 

   
Infolegal.ro este un portal de informatii ju
 

 

 

  

Principalele prevederi 

� Prezentul regulament stabileste in baza uno

desfasurare a activitatii de control de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara

denumita in continuare A.S.F., precum si drepturile si obligatiile partilor implicate in 

activitatea de control, in vederea asigurar

intreprinse cu ocazia controlului desfasurat la nivelul entitatilor reglementate si/sau 

supravegheate de catre A.S.F.

� In conformitate cu prevederile art. 21

93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere 

Financiara, aprobata cu modificari si completari prin

si completarile ulterioare, denumita in continuare O.U.G. nr. 93/2012,

specialitate din cadrul A.S.F. desfasoara activitati de control periodic si inopinat

vederea constatarii modului de respectare a reglementarilor legale in vigoare de catre 

entitatile reglementate si/sau supravegheate de catre A.S.F.

Functiile si atributiile stru

� Activitatea de control este organizata procedural distinct pentru fiecare sector de 

supraveghere financiara

acestora, si are ca rol principal prevenirea, identificare

de incalcare a legislatiei si a eventualelor abateri comise in legatura cu activitatile 

specifice desfasurate de entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 93/2012,cu 

aplicarea masurilor/sanctiunilor ce se imp

� A.S.F., in exercitarea atributiilor sale prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c) si art. 212alin. (2) 

si (3) din O.U.G. nr. 93/2012, decide asupra tipului de control ce urmeaza a fi efectuat

precum si asupra locului de desfasurare a verificari

complexitatea activitatii investigate, in concordanta cu prevederile prezentului 

regulament si cu legislatia specifica aplicabila fiecarui sector de supraveghere financiara.

� Structurile cu atributii de control peri

• functia de control

legislatiei specifice aplicabile, rezultate din activitatea desfasurata de catre 

entitatile autorizate, reglementate si suprave

• functia de monitorizare

Reguli generale privind activitatea de control si responsabilitati

� Controlul periodic se organizeaza si se desfasoara in baza unui plan anual

control, aprobat de catre Consiliul A.S.F.

� Planul anual integrat de control

incidente in vigoare, in baza analizei riscurilor pe care le poate induce entitatea ce va fi 

supusa controlului, avand in vede

in legislatia specifica sectoarelor de supraveghere financiara.

Activitatea de control periodic si inopinat desfasurata de catre 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

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

 

Prezentul regulament stabileste in baza unor reguli unitare cadrul procedural de 

desfasurare a activitatii de control de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara

denumita in continuare A.S.F., precum si drepturile si obligatiile partilor implicate in 

activitatea de control, in vederea asigurarii unui caracter unitar tuturor actiunilor 

intreprinse cu ocazia controlului desfasurat la nivelul entitatilor reglementate si/sau 

supravegheate de catre A.S.F. 

In conformitate cu prevederile art. 21
2
 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

nd infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere 

Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile 

si completarile ulterioare, denumita in continuare O.U.G. nr. 93/2012,

ate din cadrul A.S.F. desfasoara activitati de control periodic si inopinat

vederea constatarii modului de respectare a reglementarilor legale in vigoare de catre 

entitatile reglementate si/sau supravegheate de catre A.S.F. 

Functiile si atributiile structurilor de control 

Activitatea de control este organizata procedural distinct pentru fiecare sector de 

supraveghere financiara, in functie de particularitatile activitatilor desfasurate la nivelul 

acestora, si are ca rol principal prevenirea, identificarea, combaterea actelor si faptelor 

de incalcare a legislatiei si a eventualelor abateri comise in legatura cu activitatile 

specifice desfasurate de entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 93/2012,cu 

aplicarea masurilor/sanctiunilor ce se impun, dupa caz. 

A.S.F., in exercitarea atributiilor sale prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c) si art. 212alin. (2) 

si (3) din O.U.G. nr. 93/2012, decide asupra tipului de control ce urmeaza a fi efectuat

precum si asupra locului de desfasurare a verificarilor, in functie de scopul, obiectivele si 

complexitatea activitatii investigate, in concordanta cu prevederile prezentului 

regulament si cu legislatia specifica aplicabila fiecarui sector de supraveghere financiara.

tructurile cu atributii de control periodic si inopinat indeplinesc urmatoarele functii

functia de control, in scopul identificarii actelor si faptelor de incalcare a 

legislatiei specifice aplicabile, rezultate din activitatea desfasurata de catre 

entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de catre A.S.F.;

functia de monitorizare a adoptarii masurilor dispuse de catre Consiliul A.S.F.

Reguli generale privind activitatea de control si responsabilitati 

Controlul periodic se organizeaza si se desfasoara in baza unui plan anual

control, aprobat de catre Consiliul A.S.F. 

Planul anual integrat de control se va intocmi in conformitate cu prevederile legale 

incidente in vigoare, in baza analizei riscurilor pe care le poate induce entitatea ce va fi 

supusa controlului, avand in vedere si termenul de prescriptie a contraventiilor prevazut 

in legislatia specifica sectoarelor de supraveghere financiara. 

In Monitorul Oficial nr. 148 din 27 februarie 2015 a fost 

Regulamentul nr. 2/2015 al Autoritatii de Supraveghere Financiara 

privind activitatea de control periodic si inopinat desfasurata de catre 

Autoritatea de Supraveghere Financiara. 
 

Activitatea de control periodic si inopinat desfasurata de catre 

Autoritatea de Supraveghere Financiara 

ridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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cadrul procedural de 

desfasurare a activitatii de control de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, 

denumita in continuare A.S.F., precum si drepturile si obligatiile partilor implicate in 

ii unui caracter unitar tuturor actiunilor 

intreprinse cu ocazia controlului desfasurat la nivelul entitatilor reglementate si/sau 

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

nd infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere 

Legea nr. 113/2013, cu modificarile 

si completarile ulterioare, denumita in continuare O.U.G. nr. 93/2012, directiile de 

ate din cadrul A.S.F. desfasoara activitati de control periodic si inopinat in 

vederea constatarii modului de respectare a reglementarilor legale in vigoare de catre 

Activitatea de control este organizata procedural distinct pentru fiecare sector de 

, in functie de particularitatile activitatilor desfasurate la nivelul 

a, combaterea actelor si faptelor 

de incalcare a legislatiei si a eventualelor abateri comise in legatura cu activitatile 

specifice desfasurate de entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 93/2012,cu 

A.S.F., in exercitarea atributiilor sale prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c) si art. 212alin. (2) 

si (3) din O.U.G. nr. 93/2012, decide asupra tipului de control ce urmeaza a fi efectuat, 

lor, in functie de scopul, obiectivele si 

complexitatea activitatii investigate, in concordanta cu prevederile prezentului 

regulament si cu legislatia specifica aplicabila fiecarui sector de supraveghere financiara. 

odic si inopinat indeplinesc urmatoarele functii: 

, in scopul identificarii actelor si faptelor de incalcare a 

legislatiei specifice aplicabile, rezultate din activitatea desfasurata de catre 

gheate de catre A.S.F.; 

a adoptarii masurilor dispuse de catre Consiliul A.S.F. 

Controlul periodic se organizeaza si se desfasoara in baza unui plan anual integrat de 

se va intocmi in conformitate cu prevederile legale 

incidente in vigoare, in baza analizei riscurilor pe care le poate induce entitatea ce va fi 

re si termenul de prescriptie a contraventiilor prevazut 

In Monitorul Oficial nr. 148 din 27 februarie 2015 a fost publicat 

al Autoritatii de Supraveghere Financiara 

privind activitatea de control periodic si inopinat desfasurata de catre 

Activitatea de control periodic si inopinat desfasurata de catre 
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In Monitorul Oficial nr. 146 din 27 februarie 2015 a fost publicata 

Decizia nr. 158/2015

Reglementare in Comunicatii

utilizatorilor finali.

Principalele prevederi 

� Prezenta decizie stabileste 

serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului

preturile si tarifele aplicabile si sumele percepute la momentul incetarii contractului, 

modalitatile prin care aceste informatii vor fi puse la dispozitia publicului de furnizorii de 

retele publice de comunicatii electronice si de furnizorii de servicii de comunicatii 

electronice destinate publicului, in conformitate cu legislatia speciala din domen

comunicatiilor electronice, precum si formatul si modalitatile de transmitere a notificarii 

privind intentia furnizorilor de a modifica unilateral contractul.

� Obligatiile stabilite prin prezenta decizie incumba furnizorilor de retele publice de 

comunicatii electronice

publicului (denumiti in continuare furnizorii).

Informarea prin mijloacele proprii ale furnizorilor

� Conditiile si/sau termenele care afecteaza oferta comerciala

format, cu aceeasi culoare, cu caractere de acelasi tip si de cel putin aceeasi dimensiune 

ca si cele utilizate pentru redactarea acesteia.

� Informatiile pe care furnizorii au obligatia sa le puna la dispozitia publicului

prevederilor prezentului capitol trebuie sa fie accesibile, detaliate, corecte, inteligibile, 

relevante si prezentate intr

usurinta a acestora. Informatiile vor fi actualizate ori de cate ori intervine modifica

lor, precizandu-se data ultimei actualizari.

� Fara a aduce atingere prevederilor 

obligatia de a le publica pe propria pagina de internet

sa fie redactate cu caractere lizi

cu cea a fondului. 

� Furnizorii care au pagini proprii de internet au obligatia de a publica in cadrul sectiunii 

sau, dupa caz, sectiunilor dedicate planurilor tarifare de pe propria pagina de inter

toate planurile tarifare existente 

utilizatorii finali. 

� Furnizorii au obligatia de a crea si de a mentine pe propria pagina de internet

sectiune dedicata, care sa cuprinda urmatoarele informatii:

• descrierea detaliata a procedurilor de masurare

utilizate cu caracter temporar si/sau permanent, pentru a evita congestionarea 

unor segmente de retea sau utilizarea acestora la capacitate maxima, a 

impactului acestor proceduri si/ori l

• politica de utilizare a serviciilor

ANCOM a aprobat Regulamentul privind obligatiile

 de informare a utilizatorilor finali

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 146 din 27 februarie 2015 a fost publicata 

Decizia nr. 158/2015 a Autoritatii Nationale pentru Administrare si 

Reglementare in Comunicatii privind obligatiile de informare a 

utilizatorilor finali. 

este informatiile referitoare la accesul si conditiile de utilizare a 

serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului, inclusiv cele referitoare la 

preturile si tarifele aplicabile si sumele percepute la momentul incetarii contractului, 

atile prin care aceste informatii vor fi puse la dispozitia publicului de furnizorii de 

retele publice de comunicatii electronice si de furnizorii de servicii de comunicatii 

electronice destinate publicului, in conformitate cu legislatia speciala din domen

comunicatiilor electronice, precum si formatul si modalitatile de transmitere a notificarii 

privind intentia furnizorilor de a modifica unilateral contractul. 

Obligatiile stabilite prin prezenta decizie incumba furnizorilor de retele publice de 

atii electronice si furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate 

publicului (denumiti in continuare furnizorii). 

Informarea prin mijloacele proprii ale furnizorilor 

Conditiile si/sau termenele care afecteaza oferta comerciala vor fi prezen

format, cu aceeasi culoare, cu caractere de acelasi tip si de cel putin aceeasi dimensiune 

ca si cele utilizate pentru redactarea acesteia. 

Informatiile pe care furnizorii au obligatia sa le puna la dispozitia publicului

or prezentului capitol trebuie sa fie accesibile, detaliate, corecte, inteligibile, 

relevante si prezentate intr-o maniera care sa permita utilizatorilor parcurgerea cu 

usurinta a acestora. Informatiile vor fi actualizate ori de cate ori intervine modifica

se data ultimei actualizari. 

Fara a aduce atingere prevederilor anterioare, informatiile pe care furnizorii au 

obligatia de a le publica pe propria pagina de internet potrivit prezentei decizii trebuie 

sa fie redactate cu caractere lizibile, iar culoarea fontului utilizat trebuie sa contrasteze 

Furnizorii care au pagini proprii de internet au obligatia de a publica in cadrul sectiunii 

sau, dupa caz, sectiunilor dedicate planurilor tarifare de pe propria pagina de inter

toate planurile tarifare existente in oferta comerciala care pot fi contractate de 

Furnizorii au obligatia de a crea si de a mentine pe propria pagina de internet

sectiune dedicata, care sa cuprinda urmatoarele informatii: 

erea detaliata a procedurilor de masurare si gestionare a traficului 

utilizate cu caracter temporar si/sau permanent, pentru a evita congestionarea 

unor segmente de retea sau utilizarea acestora la capacitate maxima, a 

impactului acestor proceduri si/ori limitari asupra calitatii serviciului;

politica de utilizare a serviciilor, daca este cazul. 

a aprobat Regulamentul privind obligatiile

de informare a utilizatorilor finali 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 146 din 27 februarie 2015 a fost publicata 

a Autoritatii Nationale pentru Administrare si 

privind obligatiile de informare a 

informatiile referitoare la accesul si conditiile de utilizare a 

, inclusiv cele referitoare la 

preturile si tarifele aplicabile si sumele percepute la momentul incetarii contractului, 

atile prin care aceste informatii vor fi puse la dispozitia publicului de furnizorii de 

retele publice de comunicatii electronice si de furnizorii de servicii de comunicatii 

electronice destinate publicului, in conformitate cu legislatia speciala din domeniul 

comunicatiilor electronice, precum si formatul si modalitatile de transmitere a notificarii 

Obligatiile stabilite prin prezenta decizie incumba furnizorilor de retele publice de 

si furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate 

vor fi prezentate in acelasi 

format, cu aceeasi culoare, cu caractere de acelasi tip si de cel putin aceeasi dimensiune 

Informatiile pe care furnizorii au obligatia sa le puna la dispozitia publicului potrivit 

or prezentului capitol trebuie sa fie accesibile, detaliate, corecte, inteligibile, 

o maniera care sa permita utilizatorilor parcurgerea cu 

usurinta a acestora. Informatiile vor fi actualizate ori de cate ori intervine modificarea 

informatiile pe care furnizorii au 

potrivit prezentei decizii trebuie 

bile, iar culoarea fontului utilizat trebuie sa contrasteze 

Furnizorii care au pagini proprii de internet au obligatia de a publica in cadrul sectiunii 

sau, dupa caz, sectiunilor dedicate planurilor tarifare de pe propria pagina de internet 

in oferta comerciala care pot fi contractate de 

Furnizorii au obligatia de a crea si de a mentine pe propria pagina de internet o 

si gestionare a traficului 

utilizate cu caracter temporar si/sau permanent, pentru a evita congestionarea 

unor segmente de retea sau utilizarea acestora la capacitate maxima, a 

imitari asupra calitatii serviciului; 

a aprobat Regulamentul privind obligatiile 
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In Monitorul Oficial nr. 147 din 27 februarie 2015 a fost publicata 

nr. 116/2015 

pirotehnice.

Principalele prevederi 

� Articolele pirotehnice se eticheteaza

care contine urmatoarele

• numarul de identificare din patru cifre al organismului notificat

1. a emis certificatul de examinare CE de tip, in concordanta cu procedura de evaluare a 

conformitatii prevazuta la art. 24 pct. 1 din Hotararea Guvernului nr. 612/2010 privi

stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale articolelor pirotehnice si a conditiilor 

pentru introducerea lor pe piata, cu modificarile ulterioare, modulul B; sau

2. a emis certificatul de conformitate conform procedurii de evaluare a conformitatii

prevazute la art. 24 pct. 2 din Hotararea Guvernului nr. 612/2010, cu modificarile 

ulterioare, modulul G, sau

3. a aprobat sistemul calitatii in conformitate cu procedura de evaluare a conformitatii 

prevazuta la art. 24pct. 3 din Hotararea Guvernului nr. 

ulterioare, modulul H; 

• categoria de articol pirotehnic

forma prescurtata, cu majuscule, astfel:

1. F1, F2, F3 si F4 pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoria 1, 2, 3

respectiv, 4; 

2. T1 sau T2 pentru articolele pirotehnice de scena din categoria T1 si, respectiv, T2;

3. P1 sau P2 pentru alte articole pirotehnice din categoria P1 si, respectiv, P2;

• numarul de procesare utilizat de organismul notificat

pirotehnic. 

Obligatiile organismelor notificate, ale producatorilor si ale importatorilor

� Organismele notificate care efectueaza procedurile de evaluare a conformitatii

art. 24 din Hotararea Guvernului nr. 612/2010, cu modificarile ulterioare

al articolelor pirotehnice pentru care:

• au eliberat certificate de examinare CE de tip in conformitate cu procedura de 

evaluare a conformitatii prevazuta la art. 24 pct. 1 din Hotararea Guvernului nr. 

612/2010, cu modificarile ulterioare,

sau 

• au eliberat certificate de conformitate, conform procedurii de evaluare a 

conformitatii prevazute la art. 24pct. 2 din Hotararea Guvernului nr. 612/2010, 

cu modificarile ulterioare, respectiv modulul G „verif

sau 

• au aprobat sistemul calitatii conform procedurii de evaluare a conformitatii 

prevazute la art. 24 pct. 3 dinHotararea Guvernului nr. 612/2010, cu modificarile 

ulterioare, respectiv modulul H „asigurarea totala a calitatii pr

 

Instituirea unui sistem de trasabilitate a articolelor pirotehnice

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

 

In Monitorul Oficial nr. 147 din 27 februarie 2015 a fost publicata 

nr. 116/2015 privind instituirea unui sistem de trasabilitate a articolelor 

pirotehnice. 

Articolele pirotehnice se eticheteaza, de catre producatori, cu un numar de inregistrare 

atoarele: 

numarul de identificare din patru cifre al organismului notificat

1. a emis certificatul de examinare CE de tip, in concordanta cu procedura de evaluare a 

conformitatii prevazuta la art. 24 pct. 1 din Hotararea Guvernului nr. 612/2010 privi

stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale articolelor pirotehnice si a conditiilor 

pentru introducerea lor pe piata, cu modificarile ulterioare, modulul B; sau

2. a emis certificatul de conformitate conform procedurii de evaluare a conformitatii

prevazute la art. 24 pct. 2 din Hotararea Guvernului nr. 612/2010, cu modificarile 

ulterioare, modulul G, sau 

3. a aprobat sistemul calitatii in conformitate cu procedura de evaluare a conformitatii 

prevazuta la art. 24pct. 3 din Hotararea Guvernului nr. 612/2010, cu modificarile 

 

categoria de articol pirotehnic pentru care este certificata conformitatea, in 

forma prescurtata, cu majuscule, astfel: 

1. F1, F2, F3 si F4 pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoria 1, 2, 3

2. T1 sau T2 pentru articolele pirotehnice de scena din categoria T1 si, respectiv, T2;

3. P1 sau P2 pentru alte articole pirotehnice din categoria P1 si, respectiv, P2;

numarul de procesare utilizat de organismul notificat 

Obligatiile organismelor notificate, ale producatorilor si ale importatorilor

Organismele notificate care efectueaza procedurile de evaluare a conformitatii

Hotararea Guvernului nr. 612/2010, cu modificarile ulterioare

al articolelor pirotehnice pentru care: 

au eliberat certificate de examinare CE de tip in conformitate cu procedura de 

evaluare a conformitatii prevazuta la art. 24 pct. 1 din Hotararea Guvernului nr. 

612/2010, cu modificarile ulterioare, respectiv modulul ? „examinare CE de tip”; 

au eliberat certificate de conformitate, conform procedurii de evaluare a 

conformitatii prevazute la art. 24pct. 2 din Hotararea Guvernului nr. 612/2010, 

cu modificarile ulterioare, respectiv modulul G „verificarea unitatii de produs”; 

au aprobat sistemul calitatii conform procedurii de evaluare a conformitatii 

prevazute la art. 24 pct. 3 dinHotararea Guvernului nr. 612/2010, cu modificarile 

ulterioare, respectiv modulul H „asigurarea totala a calitatii produsului".

Instituirea unui sistem de trasabilitate a articolelor pirotehnice

ridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 147 din 27 februarie 2015 a fost publicata H.G. 

privind instituirea unui sistem de trasabilitate a articolelor 

, de catre producatori, cu un numar de inregistrare 

numarul de identificare din patru cifre al organismului notificat care: 

1. a emis certificatul de examinare CE de tip, in concordanta cu procedura de evaluare a 

conformitatii prevazuta la art. 24 pct. 1 din Hotararea Guvernului nr. 612/2010 privind 

stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale articolelor pirotehnice si a conditiilor 

pentru introducerea lor pe piata, cu modificarile ulterioare, modulul B; sau 

2. a emis certificatul de conformitate conform procedurii de evaluare a conformitatii 

prevazute la art. 24 pct. 2 din Hotararea Guvernului nr. 612/2010, cu modificarile 

3. a aprobat sistemul calitatii in conformitate cu procedura de evaluare a conformitatii 

612/2010, cu modificarile 

pentru care este certificata conformitatea, in 

1. F1, F2, F3 si F4 pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoria 1, 2, 3 si, 

2. T1 sau T2 pentru articolele pirotehnice de scena din categoria T1 si, respectiv, T2; 

3. P1 sau P2 pentru alte articole pirotehnice din categoria P1 si, respectiv, P2; 

 pentru articolul 

Obligatiile organismelor notificate, ale producatorilor si ale importatorilor 

Organismele notificate care efectueaza procedurile de evaluare a conformitatii, potrivit 

Hotararea Guvernului nr. 612/2010, cu modificarile ulterioare, tin un registru 

au eliberat certificate de examinare CE de tip in conformitate cu procedura de 

evaluare a conformitatii prevazuta la art. 24 pct. 1 din Hotararea Guvernului nr. 

respectiv modulul ? „examinare CE de tip”; 

au eliberat certificate de conformitate, conform procedurii de evaluare a 

conformitatii prevazute la art. 24pct. 2 din Hotararea Guvernului nr. 612/2010, 

icarea unitatii de produs”; 

au aprobat sistemul calitatii conform procedurii de evaluare a conformitatii 

prevazute la art. 24 pct. 3 dinHotararea Guvernului nr. 612/2010, cu modificarile 

odusului". 

Instituirea unui sistem de trasabilitate a articolelor pirotehnice 
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In Monitorul Oficial nr. 137 din 24 februarie 2015 a fost publicata 

Decizia nr. 7 din 8 d

Completul Competent sa judece Recursul in Interesul Legii.

Principalele prevederi 

� Prin prezentul recurs in interesul legii, 

asupra existentei unei jurisprudente neunitare in privinta problemei de drep

referitoare la posibilitatea partii in sarcina careia s

judiciare de timbru de a supune controlului, in caile de atac de reformare, critici care sa 

vizeze existenta obligatiei de plata a taxei judiciare de timbru

aprecierea caracterului timbrabil al cererii de chemare in judecata.

Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti

� Intr-o prima opinie, s

Legea nr. 146/1997, cu modificarile si

prin care pot fi cenzurate existenta si intinderea obligatiei de plata a taxei judiciare de 

timbru, partile interesate neavand un drept de optiune intre a formula cerere de 

reexaminare si a exercita apel 

� In argumentarea acestei opinii

146/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, daca partea este nemultumita de 

modalitatea de determinare a taxei judiciare de timbru

stabilirea caracterului timbrabil al cererii, are posibilitatea de a formula reexaminare, 

cale de atac exclusiva pentru solutionarea acestor incidente privind timbrajul. Asemenea 

critici nu pot fi sustinute prin intermediul 

la indemana partii interesate o alta cale de atac clara, precisa si previzibila.

� Intr-o a doua opinie 

nelegalitate care privesc existent

interesata nu a formulat cerere de reexaminare sau daca aceasta a fost respinsa, 

deoarece aceasta procedura are natura juridica a unei cai de atac de retractare, iar prin 

reglementarea prevazuta de

completarile ulterioare, legiuitorul nu a inteles sa excluda de la controlul de legalitate 

examinarea criticilor privitoare la existenta obligatiei de plata a taxei judiciare de timbru.

� S-a retinut totodata ca, in materie civila,

omului nu instituie in sarcina statelor contractante obligatia de a crea instante de apel 

sau de recurs (in casatie), insa, in ipoteza in care statul reglementeaza in propriul sistem 

de drept atat calea de atac a apelului, cat si pe cea a recursului, accesul la aceste grade 

de jurisdictie trebuie sa fie efectiv, garantiile fundamentale ale art. 6 din Conventie fiind 

aplicabile (Cauza Blandeau contra Frantei, Hotararea din 10 iulie 2008;

Andrade contra Portugaliei, Hotararea din 14 noiembrie 2006).

� ICCJ a decis admiterea recursului in interesul legii

Inaltei Curti de Casatie si Justitie si, in consecinta, a stabilit ca:

� In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 18 din Legea nr. 146/1997, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

judiciare de timbru poate formula critici care sa vizeze caracterul timbrabil al cerer

chemare in judecata exclusiv in cadrul cererii de reexaminare, neputand supune astfel 

de critici controlului judiciar prin intermediul apelului sau recursului

RIL admis: Criticile vizand caracterul timbrabil al cererii de chemare in 

judecata pot fi formulate exclusiv in cadrul cererii de reexaminare

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 137 din 24 februarie 2015 a fost publicata 

Decizia nr. 7 din 8 decembrie 2014 a Inaltei Curti de Casatie Si Justitie

Completul Competent sa judece Recursul in Interesul Legii.

 

Prin prezentul recurs in interesul legii, Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost sesizata 

asupra existentei unei jurisprudente neunitare in privinta problemei de drep

referitoare la posibilitatea partii in sarcina careia s-a stabilit obligatia de plata a taxei 

judiciare de timbru de a supune controlului, in caile de atac de reformare, critici care sa 

vizeze existenta obligatiei de plata a taxei judiciare de timbru

aprecierea caracterului timbrabil al cererii de chemare in judecata. 

Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti 

, s-a considerat ca cererea de reexaminare, prevazuta de art. 18 din 

Legea nr. 146/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, este singura cale de atac 

prin care pot fi cenzurate existenta si intinderea obligatiei de plata a taxei judiciare de 

timbru, partile interesate neavand un drept de optiune intre a formula cerere de 

reexaminare si a exercita apel sau recurs, dupa caz. 

argumentarea acestei opinii s-a aratat ca, potrivit art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 

146/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, daca partea este nemultumita de 

modalitatea de determinare a taxei judiciare de timbru de catre instanta, inclusiv de 

stabilirea caracterului timbrabil al cererii, are posibilitatea de a formula reexaminare, 

cale de atac exclusiva pentru solutionarea acestor incidente privind timbrajul. Asemenea 

critici nu pot fi sustinute prin intermediul cailor de atac, de vreme ce legea speciala pune 

la indemana partii interesate o alta cale de atac clara, precisa si previzibila.

 s-a apreciat ca instanta de control judiciar poate analiza criticile de 

nelegalitate care privesc existenta obligatiei de plata a taxei de timbru, chiar daca partea 

interesata nu a formulat cerere de reexaminare sau daca aceasta a fost respinsa, 

deoarece aceasta procedura are natura juridica a unei cai de atac de retractare, iar prin 

reglementarea prevazuta de art. 18 din Legea nr. 146/1997, cu modificarile si 

completarile ulterioare, legiuitorul nu a inteles sa excluda de la controlul de legalitate 

examinarea criticilor privitoare la existenta obligatiei de plata a taxei judiciare de timbru.

ta ca, in materie civila, instanta de contencios european a drepturilor 

omului nu instituie in sarcina statelor contractante obligatia de a crea instante de apel 

(in casatie), insa, in ipoteza in care statul reglementeaza in propriul sistem 

e drept atat calea de atac a apelului, cat si pe cea a recursului, accesul la aceste grade 

de jurisdictie trebuie sa fie efectiv, garantiile fundamentale ale art. 6 din Conventie fiind 

aplicabile (Cauza Blandeau contra Frantei, Hotararea din 10 iulie 2008;

Andrade contra Portugaliei, Hotararea din 14 noiembrie 2006). 

ICCJ a decis admiterea recursului in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al 

Inaltei Curti de Casatie si Justitie si, in consecinta, a stabilit ca: 

a si aplicarea dispozitiilor art. 18 din Legea nr. 146/1997, cu modificarile si 

completarile ulterioare, partea in sarcina careia s-a stabilit obligatia de plata a taxei 

judiciare de timbru poate formula critici care sa vizeze caracterul timbrabil al cerer

chemare in judecata exclusiv in cadrul cererii de reexaminare, neputand supune astfel 

de critici controlului judiciar prin intermediul apelului sau recursului

RIL admis: Criticile vizand caracterul timbrabil al cererii de chemare in 

ta pot fi formulate exclusiv in cadrul cererii de reexaminare

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 137 din 24 februarie 2015 a fost publicata 

ecembrie 2014 a Inaltei Curti de Casatie Si Justitie - 

Completul Competent sa judece Recursul in Interesul Legii. 

Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost sesizata 

asupra existentei unei jurisprudente neunitare in privinta problemei de drept 

a stabilit obligatia de plata a taxei 

judiciare de timbru de a supune controlului, in caile de atac de reformare, critici care sa 

vizeze existenta obligatiei de plata a taxei judiciare de timbru, decurgand din 

a considerat ca cererea de reexaminare, prevazuta de art. 18 din 

completarile ulterioare, este singura cale de atac 

prin care pot fi cenzurate existenta si intinderea obligatiei de plata a taxei judiciare de 

timbru, partile interesate neavand un drept de optiune intre a formula cerere de 

a aratat ca, potrivit art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 

146/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, daca partea este nemultumita de 

de catre instanta, inclusiv de 

stabilirea caracterului timbrabil al cererii, are posibilitatea de a formula reexaminare, 

cale de atac exclusiva pentru solutionarea acestor incidente privind timbrajul. Asemenea 

cailor de atac, de vreme ce legea speciala pune 

la indemana partii interesate o alta cale de atac clara, precisa si previzibila. 

a apreciat ca instanta de control judiciar poate analiza criticile de 

a obligatiei de plata a taxei de timbru, chiar daca partea 

interesata nu a formulat cerere de reexaminare sau daca aceasta a fost respinsa, 

deoarece aceasta procedura are natura juridica a unei cai de atac de retractare, iar prin 

art. 18 din Legea nr. 146/1997, cu modificarile si 

completarile ulterioare, legiuitorul nu a inteles sa excluda de la controlul de legalitate 

examinarea criticilor privitoare la existenta obligatiei de plata a taxei judiciare de timbru. 

instanta de contencios european a drepturilor 

omului nu instituie in sarcina statelor contractante obligatia de a crea instante de apel 

(in casatie), insa, in ipoteza in care statul reglementeaza in propriul sistem 

e drept atat calea de atac a apelului, cat si pe cea a recursului, accesul la aceste grade 

de jurisdictie trebuie sa fie efectiv, garantiile fundamentale ale art. 6 din Conventie fiind 

aplicabile (Cauza Blandeau contra Frantei, Hotararea din 10 iulie 2008;Cauza Gregorio de 

formulat de Colegiul de conducere al 

a si aplicarea dispozitiilor art. 18 din Legea nr. 146/1997, cu modificarile si 

a stabilit obligatia de plata a taxei 

judiciare de timbru poate formula critici care sa vizeze caracterul timbrabil al cererii de 

chemare in judecata exclusiv in cadrul cererii de reexaminare, neputand supune astfel 

de critici controlului judiciar prin intermediul apelului sau recursului. 

RIL admis: Criticile vizand caracterul timbrabil al cererii de chemare in 

ta pot fi formulate exclusiv in cadrul cererii de reexaminare 
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In Monitorul Oficial nr. 138 din 24

Decizia nr. 8 din 8 decembrie 2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Completul Competent sa Judece Recursul in Interesul Legii.

Principalele prevederi 

� Practica judiciara neunitara ce a generat sesizarea 

prezentele recursuri in interesul legii s

problemelor de drept referitoare la nulitatea masurii de concediere si a d

concediere, precum si conditiile in care aceasta intervine, in cazul nerespectarii de catre 

angajator a dreptului la preaviz al angajatului, respectiv in cazul in care in decizia de 

concediere se omite a se mentiona durata preavizului.

Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti

� Intr-o prima opinie, s

preaviz al angajatului nu intervine sanctiunea nulitatii deciziei de concediere, insa 

angajatul are dreptul la despagubiri atat 

respectat deloc, cat si in cazul in care a fost acordat un termen de preaviz mai mic decat 

cel stabilit in lege, in contractele colective de munca sau in contractele individuale de 

munca mai favorabile salariat

� Intr-o a doua orientare jurisprudentiala

respecta dreptul la preaviz al angajatului, intervine sanctiunea nulitatii masurii de 

concediere si a deciziei de concediere.

� O alta problema rezolvata diferit de

intervine nulitatea deciziei de concediere, atunci cand nu este indicat termenul de 

preaviz. 

� Intr-o prima opinie, s

concediere durata preavizul

� Intr-o a doua orientare jurisprudentiala

in decizia de concediere nu atrage nulitatea, daca a fost indicata in alt inscris si preavizul 

a fost, in mod efectiv, ac

� ICCJ a decis admiterea recursurilor in interesul legii

Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie si de Colegiul de conducere al 

Curtii de Apel Constanta si, in consecinta, a stabilit ca:

� In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 78 din Codul muncii cu referire la art. 75 

alin. (1) din acelasi cod, 

alin. (1) din Codul muncii, republicat, respectiv cu durata cuprinsa in contractele 

colective sau individuale de munca, daca aceasta este mai favorabila angajatului, 

atrage nulitatea absoluta a masurii de concediere si a deciziei de concediere

� In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 76 lit. b) din Codul muncii, raportat la 

dispozitiile art. 78 din acelasi cod, 

privind durata preavizului acordat salariatului nu este sanctionata cu nulitatea deciziei 

si a masurii concedierii atunci cand angajatorul face dovada ca i

preavizul cu durata minima prevazuta de art. 75 alin. (1) din Codul munciisau cu durata 

prevazuta in contractele colective sau individuale de munca, in ipoteza in care aceasta 

este mai favorabila angajatului

RIL admis: Neacordarea preavizului cu durata minima atrage nulitatea 

absoluta a masurii si a deciziei de concediere

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

 

In Monitorul Oficial nr. 138 din 24 februarie 2015 a fost publicata 

Decizia nr. 8 din 8 decembrie 2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Completul Competent sa Judece Recursul in Interesul Legii.

 

ractica judiciara neunitara ce a generat sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu 

prezentele recursuri in interesul legii s-a conturat in solutionarea intr

problemelor de drept referitoare la nulitatea masurii de concediere si a d

, precum si conditiile in care aceasta intervine, in cazul nerespectarii de catre 

angajator a dreptului la preaviz al angajatului, respectiv in cazul in care in decizia de 

concediere se omite a se mentiona durata preavizului. 

pronuntate de instantele judecatoresti 

, s-a retinut ca in cazul in care angajatorul nu respecta dreptul la 

preaviz al angajatului nu intervine sanctiunea nulitatii deciziei de concediere, insa 

angajatul are dreptul la despagubiri atat in cazul in care dreptul la preaviz nu a fost 

respectat deloc, cat si in cazul in care a fost acordat un termen de preaviz mai mic decat 

cel stabilit in lege, in contractele colective de munca sau in contractele individuale de 

munca mai favorabile salariatului. 

o a doua orientare jurisprudentiala s-a aratat ca, in cazul in care angajatorul nu 

respecta dreptul la preaviz al angajatului, intervine sanctiunea nulitatii masurii de 

concediere si a deciziei de concediere. 

O alta problema rezolvata diferit de instantele judecatoresti vizeaza conditiile in care 

intervine nulitatea deciziei de concediere, atunci cand nu este indicat termenul de 

, s-a retinut ca omisiunea de a indica in cuprinsul deciziei de 

concediere durata preavizului atrage nulitatea absoluta a deciziei. 

o a doua orientare jurisprudentiala, s-a apreciat ca lipsa indicarii duratei preavizului 

in decizia de concediere nu atrage nulitatea, daca a fost indicata in alt inscris si preavizul 

a fost, in mod efectiv, acordat. 

ICCJ a decis admiterea recursurilor in interesul legii formulate de procurorul general al 

Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie si de Colegiul de conducere al 

Curtii de Apel Constanta si, in consecinta, a stabilit ca: 

retarea si aplicarea dispozitiilor art. 78 din Codul muncii cu referire la art. 75 

alin. (1) din acelasi cod, neacordarea preavizului cu durata minima prevazuta de art. 75 

alin. (1) din Codul muncii, republicat, respectiv cu durata cuprinsa in contractele 

colective sau individuale de munca, daca aceasta este mai favorabila angajatului, 

atrage nulitatea absoluta a masurii de concediere si a deciziei de concediere

In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 76 lit. b) din Codul muncii, raportat la 

zitiile art. 78 din acelasi cod, lipsa din cuprinsul deciziei de concediere a mentiunii 

privind durata preavizului acordat salariatului nu este sanctionata cu nulitatea deciziei 

si a masurii concedierii atunci cand angajatorul face dovada ca i-a acordat sa

preavizul cu durata minima prevazuta de art. 75 alin. (1) din Codul munciisau cu durata 

prevazuta in contractele colective sau individuale de munca, in ipoteza in care aceasta 

este mai favorabila angajatului. 

RIL admis: Neacordarea preavizului cu durata minima atrage nulitatea 

absoluta a masurii si a deciziei de concediere
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februarie 2015 a fost publicata 

Decizia nr. 8 din 8 decembrie 2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie - 

Completul Competent sa Judece Recursul in Interesul Legii. 

naltei Curti de Casatie si Justitie cu 

solutionarea intr-un mod diferit a 

problemelor de drept referitoare la nulitatea masurii de concediere si a deciziei de 

, precum si conditiile in care aceasta intervine, in cazul nerespectarii de catre 

angajator a dreptului la preaviz al angajatului, respectiv in cazul in care in decizia de 

a retinut ca in cazul in care angajatorul nu respecta dreptul la 

preaviz al angajatului nu intervine sanctiunea nulitatii deciziei de concediere, insa 

in cazul in care dreptul la preaviz nu a fost 

respectat deloc, cat si in cazul in care a fost acordat un termen de preaviz mai mic decat 

cel stabilit in lege, in contractele colective de munca sau in contractele individuale de 

a aratat ca, in cazul in care angajatorul nu 

respecta dreptul la preaviz al angajatului, intervine sanctiunea nulitatii masurii de 

instantele judecatoresti vizeaza conditiile in care 

intervine nulitatea deciziei de concediere, atunci cand nu este indicat termenul de 

a retinut ca omisiunea de a indica in cuprinsul deciziei de 

a apreciat ca lipsa indicarii duratei preavizului 

in decizia de concediere nu atrage nulitatea, daca a fost indicata in alt inscris si preavizul 

formulate de procurorul general al 

Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie si de Colegiul de conducere al 

retarea si aplicarea dispozitiilor art. 78 din Codul muncii cu referire la art. 75 

neacordarea preavizului cu durata minima prevazuta de art. 75 

alin. (1) din Codul muncii, republicat, respectiv cu durata cuprinsa in contractele 

colective sau individuale de munca, daca aceasta este mai favorabila angajatului, 

atrage nulitatea absoluta a masurii de concediere si a deciziei de concediere. 

In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 76 lit. b) din Codul muncii, raportat la 

lipsa din cuprinsul deciziei de concediere a mentiunii 

privind durata preavizului acordat salariatului nu este sanctionata cu nulitatea deciziei 

a acordat salariatului 

preavizul cu durata minima prevazuta de art. 75 alin. (1) din Codul munciisau cu durata 

prevazuta in contractele colective sau individuale de munca, in ipoteza in care aceasta 

RIL admis: Neacordarea preavizului cu durata minima atrage nulitatea 

absoluta a masurii si a deciziei de concediere 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  
 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 86 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor 

militare 

Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 
 

� Propunere legislativa de modificare a Ordonantei de Urgenţă nr.34/2008 privind organizarea si 

functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta 

� Propunere legislativa pentru eliminiarea impozitului şi contributiilor aferente veniturilor din 

activitatile agricole, silvices si din piscicultura 

Procesul legislativ la Senat  

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 
 

� Proiect de lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.3/2015 pentru modificarea si 

completarea Legii nr.146/2014 privind autorizarea platii cotizatiilor la Forumul International al 

Echipelor de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (Forum of Incident Response and 

Security Teams-FIRST) si la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociatiei 

Transeuropene a Retelelor din Domeniul Cercetarii şi al Educatiei (Transeuropean Research 

and Education Network Association-TERENA) in scopul mentinerii participarii Centrului 

National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica CERT-RO la aceste doua organisme 

neguvernamentale 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Regulamentul privind competenta judiciara si recunoasterea hotararilor a fost completat 

 

In Jurnalul Oficial nr. L 54 din 25 februarie 2015 a fost publicat Regulamentul delegat (UE) 2015/281 de 

inlocuire a anexelor I si II la Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European si al Consiliului 

privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si comerciala. 
 

Anexele inlocuite cuprind modelul de certificat privind o hotarare in materie civila si comerciala – art. 53 din 

Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 si modelul de certificat privind un act autentic sau o tranzactie judiciara 

in materie civila si comerciala – art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012. 

 

EPSO a actualizat dispozitiile generale aplicabile concursurilor generale 

 

In Jurnalul Oficial nr. C 70A din 27 februarie 2015 Oficiul European pentru Selecţia Personalului (EPSO) a 

publicat dispozitiile generale aplicabile concursurilor generale (2015/C 070 A/01). 
 

Aceste dispozitii generale fac parte integranta din anuntul de concurs, alaturi de care constituie cadrul 

obligatoriu al procedurii de concurs. Dispozitiile contin prevederi privind: eligibilitatea, etapele 

concursului, comunicarea EPSO cu candidatii, protectia datelor, accesul la informatii, plangeri, 

excluderea din concurs etc. 

Oficiul European pentru Selectia Personalului (EPSO) > organizeaza concursuri generale care constau 

intr-o selectie pe baza de dosare si in sustinerea unor probe, in vederea constituirii unor liste de 

rezerva in scopul recrutarii de administratori (AD 5/AD 7) specializati in cercetare juridica: juristi cu 

formare juridica bulgara, germana, croata, irlandeza, lituaniana si slovaca. 
 

Numarul candidatilor care vor fi inscrisi pe lista de rezerva: BG AD 5 = 2 AD 7 = 2; DE AD 5 = 3 AD 7 = 3; 

HR AD 5 = 2 AD 7 = 2; IE AD 5 = 2 AD 7 = 2; LT AD 5 = 2 AD 7 = 2; SK AD 5 = 2 AD 7 = 2 
 

Inscriere: Candidaturile trebuie trimise pe cale electronica, urmand procedura indicata pe site-ul internet al 

EPSO si, in special, in Instructiunile de inscriere.  
 

Termen-limita (inclusiv validarea): 31 martie 2015, ora 12.00 (dupa-amiaza), ora Bruxelles-ului. 

Concursuri europene 
 

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 

nr. C 70 A din 27 februarie 2015, precum si pe site-ul internet al EPSO.  
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Jurisprudenta europeana 

 

� Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-43/14 SKO-ENERGO s.r.o./Odvolaci financni reditelstvi 
 

Curtea declara ca dreptul Uniunii se opune impozitului ceh care taxeaza dobandirea gratuita, 

de catre producatori de energie electrica, de cote de emisie de gaze cu efect de sera, in 

masura in care acest impozit se aplica la peste 10% din cote. 
 

� Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-472/13 Andre Lawrence Shepherd/Bundesrepublik 

Deutschland 
 

Curtea de Justitie precizeaza conditiile in care un dezertor care provine dintr-un stat tert poate 

obtine azil in Uniunea Europeana. Curtea statueaza ca, in imprejurari precum cele in speta, nu 

rezulta ca masurile la care se expune un militar ca urmare a refuzului de a-si efectua serviciul, 

precum condamnarea la o pedeapsa privativa de libertate sau excluderea din armata, pot fi 

considerate, tinand seama de dreptul legitim al statului in cauza de a mentine forte armate, ca 

fiind atat de disproportionate sau de discriminatorii incat sa se numere printre actele de 

persecutie prevazute de dreptul european. Cu toate acestea, este de competenta autoritatilor 

nationale sa verifice acest aspect.  
 

� Tribunalul Uniunii Europene in cauza T-188/12 Patrick Breyer/Comisia 
 

Potrivit Tribunalului, Comisia nu poate refuza in mod automat accesul la memoriile statelor 

membre in cadrul unei proceduri in faţa Curţii de Justiţie, pentru motivul ca este vorba despre 

documente judiciare. Decizia asupra cererii de acces trebuie sa fie luata pe baza 

Regulamentului privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului 

si ale Comisiei. 

 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 65 din 23 februarie 2015  a fost publicata ultima publicatie CJUE.  
 

 

Jurisprudenta europeana 
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Transparenta

Decrete semnate si cereri de reexaminare

  

Parchetele ar putea inchiria unele spatii

sediilor
 

Ministerul 

hotarare a Guvernului privind aprobarea inchirierii unor suprafe

aflate 

Conform notei de fundamentare

suprafete aflate in imobilele proprietate public

activitatea. Proiectul prevede spa

dintre aceste spatii, precum 

amplasare automate bauturi s

punct de vanzare/prezentare carte juridic

 

Prin proiect se propune ca inchirierea acestor spa

publice, organizata de parchetul care are calitatea de titular al dreptului de administrare

conditiile stabilite de lege. 

 

Totodata, se propune ca din chiria 

dispozitia parchetelor titulare ale dreptului de administrare, pentru cheltuielile de 

functionare a imobilelor in care se afl

de stat. 
 

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

asteptate pe adresa de e-mail dean@just.ro

Cereri de reexaminare 

Presedintele Romaniei a semnat in data de 23 februarie cererea de 

reexaminare asupra Legii pentru acceptarea jurisdictiei obligatorii a Curtii 

Internationale de Justitie. 

Decrete 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 54/2014 privind modificarea art. 7 

din O.U.G. nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de pl

complementare, care se acord

2 din Legea nr. 36/1991 privind societ

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 38/2014 pentru modificarea 

completarea Legii nr. 289/2002 privind per

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 19/2014 pentru modificarea 

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

 

 

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

 

Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica

 

Decrete semnate si cereri de reexaminare 

Parchetele ar putea inchiria unele spatii

sediilor  

Ministerul Justitiei a publicat pe data de 26 februarie un proiect de 

hotarare a Guvernului privind aprobarea inchirierii unor suprafe

aflate in administrarea parchetelor. 

Conform notei de fundamentare, proiectul prevede aprobarea inchirierii de ca

n imobilele proprietate publica a statului in care acestea 

l prevede spatiile care urmeaza sa faca obiectul inchirierii, suprafa

ii, precum si destinatia acestora (punct alimentar bufet de incint

si/sau prestare servicii de dactilografiere, copiere/m

nzare/prezentare carte juridica). 

nchirierea acestor spatii sa se faca in urma desf

de parchetul care are calitatea de titular al dreptului de administrare

, se propune ca din chiria incasata potrivit contractului, o cota-parte de 20% s

ia parchetelor titulare ale dreptului de administrare, pentru cheltuielile de 

n care se afla spatiile inchiriate, iar restul de 80% sa

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

dean@just.ro, in 10 zile de la publicare. 

Presedintele Romaniei a semnat in data de 23 februarie cererea de 

reexaminare asupra Legii pentru acceptarea jurisdictiei obligatorii a Curtii 

et privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 54/2014 privind modificarea art. 7 

din O.U.G. nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si pl

complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 

2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 38/2014 pentru modificarea 

completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 19/2014 pentru modificarea 

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 
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decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 

Parchetele ar putea inchiria unele spatii in incinta 

iei a publicat pe data de 26 februarie un proiect de 

hotarare a Guvernului privind aprobarea inchirierii unor suprafete 

atre parchete  a unor 

n care acestea isi desfasoara 

nchirierii, suprafata fiecaruia 

ia acestora (punct alimentar bufet de incinta; punct 

i/sau prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte; 

n urma desfasurarii unei licitatii 

de parchetul care are calitatea de titular al dreptului de administrare, in 

parte de 20% sa ramana la 

ia parchetelor titulare ale dreptului de administrare, pentru cheltuielile de intretinere si 

a se vireze la bugetul 

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

et privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 54/2014 privind modificarea art. 7 

i plati nationale directe 

i pentru modificarea art. 

i alte forme de asociere in agricultura; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 38/2014 pentru modificarea si 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 19/2014 pentru modificarea si 
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Totul despre latura patrimoniala a casatoriei

Incheierea casatoriei genereaza,

alaturi de drepturi si indatoriri de natur

un evantai de drepturi si obligatii pecuniare

Va dorim lectura placuta 

 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

 

Totul despre latura patrimoniala a casatoriei

Incheierea casatoriei genereaza, 

alaturi de drepturi si indatoriri de natura personala intre soti,

un evantai de drepturi si obligatii pecuniare

Lucrarea de fata este o prezentare sintetica a 

regulilor care organizeaza latura patrimo

niala a starii de casatorie si este structurata 

pe doua parti:  

 

Partea generala – consacrata regulilor cu 

spectru larg de acţiune aplicate, 

aplicabile oricare ar fi regimul matrimonial 

concret (cele privind regimul primar, con

ventia matrimoniala);  

 

Partea speciala – alocata regimurilor matri

moniale reglementate de Codul civil roman 

(regimul comunitatii legale, regimul comu

tatii conventionale, regimul separatiei de 

bunuri). 

Autor: Emese Florian 

Regimuri matrimoniale 

Editura C.H. Beck, 2015 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Totul despre latura patrimoniala a casatoriei 

a personala intre soti, 

un evantai de drepturi si obligatii pecuniare. 

Lucrarea de fata este o prezentare sintetica a 

regulilor care organizeaza latura patrimo-

niala a starii de casatorie si este structurata 

consacrata regulilor cu 

spectru larg de acţiune aplicate, respectiv 

cabile oricare ar fi regimul matrimonial 

concret (cele privind regimul primar, con-

alocata regimurilor matri-

moniale reglementate de Codul civil roman 

(regimul comunitatii legale, regimul comuni-

nventionale, regimul separatiei de 



 

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

  

26 

 

 

 

 

 

 

  

  

Pachete tematice Legalis® 

 

Instrumente indispensabile in Legalis® - Filtre (Taburi) in cautare 

Stiati ca in orice cautare este foarte simplu sa regasiti tipurile de documente dorite 

selectand tabul corespunzator? 

Folositi taburile pentru a afisa doar tipul de document cautat in Legalis® 
 

Atunci cand efectuati o cautare mai putin specifica – de exemplu dupa un cuvant sau o expresie sau 

chiar dupa numele unei legi, este posibil ca Legalis® sa returneze mai multe rezultate, datorita 

numarului mare de documente disponibile in aplicatie. 

Filtrarea rezultatelor cu ajutorul taburilor va ajuta sa ajungeti mai rapid la rezultatul dorit 
• Toate actele – modul implicit de afisare, in care toate rezultatele sunt afisate intr-o lista ordonata 

dupa data sau relevanta (in functie de optiunea utilizatorului) 

• Acte normative – toate actele si legislatia romaneasca (atat cele din Monitorul Oficial, cat si actele 

consolidate) 

• Jurisprudenta / Jurisprudenta CEDO – toate deciziile instantelor romanesti care au fost introduse 

in Legalis®, respectiv deciziile Curtii Europene pentru Drepturile Omului 

• Documente EU – toate actele normative si intreaga jurisprudenta a instantelor europene 

disponibile in Legalis® 

• Comentarii online/ Carti – cartile si comentariile disponibile in modulele speciale Legalis® 

• Noutati juridice – stiri, breviare, noutati si actualizari ale actelorlista articolelor si/sau sectiunilor 

din actul consultat care au fost modificate. Linkurile inserate pe aceste articole va permit sa le 

accesati rapid, chiar din tabel.   

• Reviste / Bibliografie – articolele de doctrina si referintele la articolele din revistele disponibile in 

Legalis® 

Suplimentar 
• Aceleasi operatiuni, diversificate pe fiecare tip de document, pot fi facute in Cuprinsul Legalis® unde 

este afisat (in paranteza in dreptul titlului sectiunii) numarul de rezultate 

Daca acest tutorial nu a rezolvat problema cu care va confruntati, contactati 

Suportul Legalis® la numarul de telefon 021/410.08.01 sau prin email 

la adresa legalis@beck.ro 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Informatiile 

Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic si nici 

profesiei de avocat, completata de Statutul profesiei de avocat. 
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