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MFP a aprobat continutul formularului privind declaratia anuala de venit pentru 
asocierile fara personalitate juridica 

Prin Ordinul nr. 1913/2012 al MFP si al ANAF a fost aprobatcontinutul formularului 
privind declaratia anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati 

supuse regimului transparentei fiscale. 

In Monitorul Oficial nr. 850 din 17 decembrie 2012 a fost publicat 

Ordinul nr. 1913/2012 al MFP si al ANAF privind modificarea 

Ordinului presedintelui ANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea 

modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

 

Principalele prevederi 

 Declaratia se completeaza si se depune pentru asocierile fara personalitate juridica constituite 
intre persoane fizice sau pentru asocierile constituite intre persoane fizice si persoane juridice 
romane cu statut de microintreprindere, potrivit titlului IV1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, in cadrul carora se realizeaza venituri din activitati independente, inclusiv din activitati 
adiacente, sau din activitati agricole, pentru care venitul net se determina in sistem real. 

 Declaratia nu se depune pentru asocierile fara personalitate juridica pentru care venitul net 
anual se determina pe baza normelor de venit. 

Legislatia aplicabila privatizarii companiilor de stat a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 871 din 20 decembrie 2012 a fost publicata 
H.G. nr. 1258/2012 pentru modificarea si completarea unor acte 
normative in domeniul privatizarii. 
 
 

Principalele prevederi 

 Procedura de privatizare prin majorarea capitalului social prin aport de capital privat prin 
atragerea unui investitor se poate declansa la propunerea institutiei publice implicate. 

 Prin strategia de privatizare elaborata de fiecare institutie publica implicata se poate stabili fie 
procentul cu care se majoreaza capitalul social, fie cota de participatie din capitalul social al 
societatii comerciale care va fi dobandita de investitor dupa finalizarea procedurii de majorare a 
capitalului social. 

 Selectia investitorului se realizeaza de institutia publica implicata prin metoda licitatiei cu 
oferta in plic combinata cu metoda licitatiei cu strigare, precedata de negocieri desfasurate pe 
baza de oferte preliminare si neangajante depuse de potentialii investitori. 
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Functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara a fost reglementata 

In Monitorul Oficial nr. 874 din 21 decembrie 2012 a fost 
publicatat O.U.G. nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si 
functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara. 

 
 

Principalele prevederi 

 Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., se infiinteaza ca 
autoritate administrativa autonoma, de specialitate, cu personalitate juridica, independenta, 
autofinantata, care isi exercita atributiile potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, 
prin preluarea tuturor atributiilor si prerogativelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, 
Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii 
Private. 

 Supravegherea exercitata de A.S.F. se realizeaza prin: 

 acordarea, suspendarea, retragerea ori refuzul acordarii, dupa caz, in conditiile legii, de 
autorizatii, aprobari, avize, atestate, derogari; 

 emiterea de reglementari, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I; 

 realizarea controlului asupra entitatilor si operatiunilor vizate de ordonanta pe baza 
raportarilor primite si prin verificari la fata locului; 

 dispunerea de masuri si aplicarea de sanctiuni. 

 A.S.F. preia numarul de posturi si personalul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei 
de Supraveghere a Asigurarilor si Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, cu 
mentinerea tuturor drepturilor avute la data preluarii, inclusiv cele salariale. 

Au fost stabilite atributiile generale in efectuarea inspectiilor privind  
controlul financiar preventiv 

In Monitorul Oficial nr. 876 din 21 decembrie 2012 a fost publicata 
H.G. nr. 1257/2012 privind organizarea inspectiilor si stabilirea 
atributiilor generale in efectuarea acestora in vederea aplicarii O.G. 
nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul 
financiar preventiv. 
 

Principalele prevederi 

  Organele de inspectie economico-financiara au urmatoarele atributii generale: 

 verifica operatiunile cu efect financiar pe seama fondurilor publice si/sau a patrimoniului 
public cu privire la respectarea prevederilor legale aplicabile, in vigoare la data efectuarii 
acestora, precum si a principiilor si regulilor procedurale si metodologice, ori de cate ori 
exista indicii ale unor abateri de la legalitate sau regularitate in efectuarea acestora; 

 verifica operatiunile efectuate pe propria raspundere a ordonatorului de credite fara viza de 
control financiar preventiv, in toate cazurile in care exista o sesizare din partea contabilului-
sef/directorului economic sau, dupa caz, a persoanei desemnate sa exercite controlul 
financiar preventiv propriu. 
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 Obiectul garantiei in cadrul programului “Prima Casa” poate fi novat 

In Monitorul Oficial nr. 878 din 21 decembrie 2012 a fost publicata 
O.U.G. nr. 94/2012 pentru completarea art. 1 din O.U.G. nr. 60/2009 
privind unele masuri in vederea implementarii programului „Prima 
casa“ si adoptarea unor masuri in vederea imbunatatirii conditiilor de 
derulare a programului „Prima casa“. 
 

Principalele prevederi 

 Ministerul Finantelor Publice si finantatorul, proportional cu procentul de garantare, isi pot 
exprima acordul cu privire la novarea obiectului garantiei, in cazul in care locuinta achizitionata 
initial in cadrul Programului este improprie cerintelor de locuit ale unei persoane sau familii 
datorita unor vicii ascunse ori provocarii unor daune asupra locuintei, ca urmare a producerii unui 
risc asigurat, de natura a o face improprie utilizarii potrivit destinatiei, cu respectarea normelor de 
implementare ce vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului si cu conditia ca valoarea noii locuinte 
dobandite de catre beneficiar, astfel cum a fost evaluata in conditiile legii, sa fie cel putin egala cu 
valoarea creditului contractat, la care se adauga valoarea avansului. 

 In cazul rezolutiunii in conditiile legii a contractului de vanzare-cumparare a locuintelor 
achizitionate, ca efect al garantiei contra viciilor ascunse ale bunului vandut, beneficiarul poate 
achizitiona o a doua locuinta in cadrul Programului, cu conditia stingerii creditului contractat initial 
in cadrul Programului. 

 In cazul provocarii unor daune asupra locuintei, ca urmare a producerii unui risc asigurat, de 
natura a o face improprie utilizarii potrivit destinatiei, beneficiarul va putea achizitiona o a doua 
locuinta in cadrul Programului, cu conditia stingerii creditului contractat initial in cadrul 
Programului. 

 Prin locuinta improprie utilizarii in sensul Programului se intelege locuinta afectata de daune 
constatate si evaluate la o valoare de cel putin 50% din valoarea creditului acordat initial. 

 Daca beneficiarul solicita continuarea contractului de credit, cu novarea obiectului garantiei, 
Ministerul Finantelor Publice si finantatorul, in calitate de cesionari/beneficiari ai drepturilor de 
despagubire provenite din polita de asigurare a locuintei devenite improprie utilizarii, isi pot 
exprima acordul cu privire la cesionarea sumelor provenite din plata drepturilor de despagubire 
de catre asigurator, in vederea achizitionarii unei noi locuinte in cadrul Programului. 

 Valoarea noii locuinte dobandite de catre beneficiar, astfel cum a fost evaluata in conditiile legii, 
trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea creditului contractat, la care se adauga valoarea avansului. 

 In baza contractului de garantare novat, se radiaza ipoteca in favoarea statului si a 
finantatorului, privilegiul finantatorului, precum si interdictiile de instrainare si grevare cu sarcini 
asupra imobilului achizitionat initial in cadrul Programului, iar asupra imobilului dobandit ulterior, 
prin efectul novatiei, se instituie in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor 
Publice, precum si in favoarea finantatorilor, proportional cu procentul de garantare, un drept de 
ipoteca legala de rangul I pana la finalizarea procedurii de executare silita asupra imobilului care 
face obiectul garantiei, potrivit legii, cu interdictia de instrainare a locuintei pe o perioada de 5 ani 
si interdictia de grevare cu sarcini a acesteia pe toata durata garantiei. 

 Conditia referitoare la rangul dreptului de ipoteca trebuie sa fie indeplinita pana la momentul 
formularii cererii de plata a garantiei de catre finantator. In cazul primirii de catre finantator a 
comunicarii respingerii cererii de plata a garantiei de la Fondul National de Garantare a Creditelor 
pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. – I.F.N., in temeiul contractului de garantare, finantatorul 
are dreptul sa inscrie in cartea funciara ipoteca legala conform dispozitiilor Codului civil, 
concomitent cu radierea din cartea funciara a ipotecii legale instituite in favoarea statului roman. 
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MFP a adus modificari comisioanelor de analiza pentru programul „Prima casa” 

In Monitorul Oficial nr. 856 din 18 decembrie 2012 a fost publicat 
Ordinul nr. 1697/2012 al MFP privind stabilirea nivelului 
comisioanelor de analiza si/sau de gestiune in cadrul Programului 
„Prima casa”. 

Prin Ordinul nr. 1697/2012 al MFP au fost aduse modificari comisioanelor de analiza 
si/sau de gestiune in cadrul Programului „Prima casa“. 

Principalele prevederi 

 Pentru semestrul I al anului 2013 se aproba comisionul de gestiune a garantiilor 
acordate de FNGCIMM, in numele si contul statului roman, in cadrul Programului „Prima 
casa“, la nivelul de 0,49% pe an, calculat la soldul garantiei statului. 

 

MFP a adus modificari comisioanelor de analiza pentru programul „Prima casa” 

Programul de stimulare a innoirii Parcului auto pe anul 2012  
a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 869 din 20 decembrie 2012 a fost publicat 
Ordinul nr. 4062/2012 al ministrului Mediului si Padurilor pentru 
aprobarea unor derogari de la dispozitiile Ghidului de finantare a 
Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat 
prin Ordinul nr. 981/2012. 
 

Principalele prevederi 

 In privinta valabilitatii contractului de finantare nerambursabila, acesta este valabil pana 

la data de 15 aprilie 2013. 

 In ceea ce priveste decontarea tichetului valoric, ultima cerere de decontare din cadrul 

programului se poate depune, cel mai tarziu, la data de 13 decembrie 2012, iar decontarea 

se efectueaza pana la data de 31 martie 2013 inclusiv. 

 In cazul in care achizitionarea autovehiculului nou nu se realizeaza din culpa exclusiva a 

producatorului validat, acesta are obligatia de a oferi proprietarului inscris, in maximum 90 

de zile de la data de 15 aprilie 2013, posibilitatea achizitionarii unui autovehicul nou, din al 

carui pret se va scadea contravaloarea tichetului valoric/tichetelor valorice. 

 Derogarile prevazute anterior se aplica exclusiv in cadrul Programului de stimulare a 

innoirii Parcului auto national initiat in anul 2012. 
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Regimul juridic al antrepozitelor fiscale a fost modificat 

In Monitorul Oficial nr. 857 din 18 decembrie 2012 a fost publicata 
O.U.G. nr. 87/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal. 

Modificarile aduse  Codului fiscal vizeaza regimul juridic al antrepozitelor fiscale. 

Principalele prevederi 

 Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal 

Capacitatea maxima de productie a instalatiilor si utilajelor in 24 de ore, in cazul locului 
propus pentru productia produselor accizabile, si/sau capacitatea de depozitare, in cazul 
locului propus pentru depozitarea exclusiva a produselor accizabile, declarate pe propria 
raspundere de persoana fizica ori de administratorul persoanei juridice care intentioneaza 
sa fie antrepozitar autorizat. 

 Conditii de autorizare 

Locul urmeaza a fi folosit pentru producerea, transformarea, detinerea, primirea si/sau 
expedierea produselor accizabile in regim suspensiv de accize. In cazul unui loc ce va fi 
autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare, volumul mediu trimestrial al iesirilor de 
produse accizabile estimate la nivelul unui an trebuie sa fie mai mare decat limitele 
prevazute in normele metodologice, diferentiate in functie de grupa de produse depozitate 
si de accizele aferente produselor depozitate. 

 

Principalele prevederi 

 Potrivit art. 157 alin. (4) din Codul fiscal, prin exceptare de la prevederile alin. (3) al 
aceluiasi articol, pana la data de 31 decembrie 2016 inclusiv nu se face plata efectiva la 
organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform 
art. 153 din Codul fiscal, care au obtinut certificat de amanare de la plata. 

 Certificatul de amanare de la plata se elibereaza pe perioada indicata de solicitant, 
care nu poate depasi data de 31 decembrie 2016. 

MFP a adus modificari reglementarilor privind plata in vama a  
TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA 

In Monitorul Oficial nr. 852 din 17 decembrie 2012 a fost publicat 

Ordinul nr. 1708/2012 al MFP pentru modificarea si completarea 

unor ordine ale ministrului finantelor publice. 

A u fost aduse modificiari unor reglementari privind  
amanarea de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata. 
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In Monitorul Oficial nr. 878 din 21 decembrie 2012 a fost publicata 
O.U.G. nr. 90/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, 
precum si pentru modificarea art. II din Legea nr. 115/2012. 
 
 

Principalele prevederi 

 Daca legea nu prevede altfel, partile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate sa 
participe la sedinta de informare privind avantajele medierii, inclusiv, daca este cazul, dupa 
declansarea unui proces in fata instantelor competente, in vederea solutionarii pe aceasta 
cale a conflictelor in materie civila, de familie, in materie penala, precum si in alte materii, in 
conditiile prevazute de lege. 

 Dovada participarii la sedinta de informare privind avantajele medierii se face printr-un 
certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea. 

 Daca una dintre parti refuza in scris participarea la sedinta de informare, nu raspunde 
invitatiei ori nu se prezinta la data fixata pentru sedinta de informare, se intocmeste un 
proces-verbal, care se depune la dosarul instantei. 

 Instanta va respinge cererea de chemare in judecata ca inadmisibila in caz de neindeplinire 
de catre reclamant a obligatiei de a participa la sedinta de informare privind medierea, 
anterior introducerii cererii de chemare in judecata, sau dupa declansarea procesului pana la 
termenul dat de instanta in acest scop. 

 Partile acordului de mediere se pot infatisa la instanta judecatoreasca pentru a cere, 
indeplinind procedurile legale, sa se dea o hotarare care sa consfinteasca intelegerea lor. 

Partile unui PROCES CIVIL sunt obligate sa participe la SEDINTA DE INFORMARE 
privind medierea 

Prevederile privind calea de atac in procesele privind creante  
au fost declarate NECONSTITUTIONALE 

Motivarea exceptiei si decizia Curtii Constitutionale 

 In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca, potrivit teoriei dreptului 
procesual civil, notiunea juridica de „hotarari judecatoresti pronuntate in prima si ultima 
instanta“ se refera la acele hotarari impotriva carora se poate exercita doar calea de atac a 
recursului, nu si apelul. 

 In temeiul dispozitiilor art. 299 alin. (11) CPC, criticat in prezenta cauza, legiuitorul a 
schimbat sensul acestei notiuni juridice, prin eliminarea recursului, atunci cand acesta 
constituia singura cale de atac impotriva unei hotarari judecatoresti definitive. 

 In opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, eliminarea caii de atac a recursului 
impotriva hotararilor judecatoresti pronuntate in cererile privind creante avand ca obiect 
sume de bani de pana la 2.000 de lei inclusiv contravine principiului constitutional al 
egalitatii in drepturi, dat fiind faptul ca o astfel de hotarare judecatoreasca nu poate fi supusa 
niciunei cai de atac, spre deosebire de un act al unui organism cu activitatea jurisdictionala, 
care poate fi contestat. 

 Curtea Constitutionala a admis exceptia si a constatat neconstitutionalitatea prevederilor 
supuse controlului. 

In Monitorul Oficial nr. 853 din 18 decembrie 2012 a fost publicata 
Decizia nr. 967 din 20 noiembrie 2012 a Curtii Constitutionale. 
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Decizia CEDO in cauza Ana Maria Frimu si alte 4 cereri impotriva Romaniei 

Deciziile au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 870 din 20 decembrie 2012. 

Principalele prevederi 

 Reclamantele s-au pensionat intre 2006 si 2008 dupa ce fusesera grefiere la parchete si 

tribunale din judetul Covasna o perioada de peste 30 de ani. 

 Pensiile lor erau calculate conform Legii nr. 567/2004 in temeiul careia, valoarea pensiilor 

reprezenta, in medie, 80% din ultimul salariu brut primit inainte de pensionare. 

 Reclamantele au contestat deciziile administrative care le stabileau noile drepturi la pensie. 

 Curtea tine seama si de faptul ca reforma sistemelor de pensii nu a avut efect retroactiv si nu 

a adus atingere drepturilor la prestatii sociale dobandite in temeiul contributiilor platite in timpul 

anilor de activitate. 

 In ceea ce priveste diferenta de tratament in raport cu alte categorii de pensionari, Curtea 

aminteste ca o distinctie este discriminatorie daca nu are o justificare obiectiva si rezonabila. 

 In orice caz, este necesar sa se observe ca aceasta diferenta nu este lipsita de justificare si ca 

Curtea Constitutionala a concluzionat ca natura profesiei lor constituia motivul acordarii anumitor 

privilegii. 

 Avand in vedere aceste elemente, Curtea considera ca masurile criticate de reclamante nu le-

au facut sa suporte o sarcina disproportionata si excesiva incompatibila cu dreptul la respectarea 

bunurilor si nu le-au discriminat contrar legii in raport cu alti pensionari. 

CEDO a conexat cererile introduse de resortisanti romani privind  
constatarea depasirii unor termene rezonabile 

In Monitorul Oficial nr. 851 din 17 decembrie 2012 a fost publicata 

Decizia CEDO din 10 aprilie 2012 in privinta cererii introduse de Ilie 

Stana si 16 alte cereri impotriva Romaniei. 

 

Circumstantele cauzei 

 Cererile privesc durata procedurilor civile sau penale in care reclamantii au fost implicati, 
incadrandu-se intre 6 si aproape 13 ani. 

 Reclamantii s-au plans in temeiul art. 6 § 1 din Conventie de durata procedurilor in fata 
instantelor interne. Reclamantii au prezentat diferite alte plangeri cu privire la aceleasi seturi de 
proceduri. 

 Curtea, in unanimitate, a decis conexearea cererilor. 

 Aceasta a luat nota nota de termenii declaratiilor Guvernului parat in temeiul art. 6 § 1 din 
Conventie cu privire la durata procedurilor si modalitatile de asigurare a respectarii 
angajamentelor la care se face referire in acestea. 

 In acelasi timp, Curtea a hotarat sa scoata cererile de pe rol in masura in care au legatura cu 
capatul de cerere mentionat mai sus, in conformitate cu art. 37 §1 lit. (c) din Conventie, 
declarand restul capetelor de cerere inadmisibile. 
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Consiliul Concurentei a aprobat procedura pentru acceptarea angajamentelor in 
cazul practicilor anticoncurentiale 

In Monitorul Oficial nr. 860 din 19 decembrie 2012 a fost publicat 
Ordinul nr. 1155/2012 al presedintelui Consiliului Concurentei privind 
punerea in aplicare a Instructiunilor pentru modificarea si completarea 
Instructiunilor privind conditiile, termenele si procedura pentru 
acceptarea si evaluarea angajamentelor, in cazul practicilor 
anticoncurentiale, puse in aplicare prin Ordinul nr. 724/2010. 

Principalele prevederi 
 

 Procedura de acceptare de angajamente prevazuta la art. 462 din lege se desfasoara in 

paralel cu procedura de investigatie propriu-zisa, iar documentele intocmite sau comunicate in 

baza acesteia vor constitui obiectul unui dosar distinct de cel de investigatie. Desfasurarea 

discutiilor privind acceptarea de angajamente propuse de intreprinderi nu suspenda 

desfasurarea investigatiei.  

 Cererile efectuate de intreprinderi sau alte documente din dosarul privind angajamentele nu 

pot fi folosite in cadrul investigatiei decat cu acordul expres al intreprinderii care a formulat 

cererea de angajamente. 

 Sintagma „practici anticoncurentiale” trebuie inteleasa ca incluzand intelegerile, deciziile 

asociatiilor de intreprinderi si practicile concertate care intra sub incidenta art. 5 din lege, 

precum si a art. 101 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE) si 

comportamentele unilaterale care intra sub incidenta art. 6 din lege, precum si a art. 102 TFUE.  

 Prin specificul lor, angajamentele sunt adecvate rezolvarii situatiei concurentiale, in special 

in ceea ce priveste cazurile de posibila incalcare a art. 6 din lege si a art. 102 TFUE. 

 

Guvernul a adus modificari statutului managerului public 

In Monitorul Oficial nr. 868 din 20 decembrie 2012 a fost publicata H.G. nr. 
1242/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de 
aplicare a O.U.G. nr. 92/2008 privind statutul functionarului public denumit 
manager public, aprobate prin H.G. nr. 78/2011. 

Principalele prevederi 
 

 Postul de manager public se considera a avea gradul profesional acordat, conform legii, 

managerului public care il ocupa. 

 In cazul in care gradul profesional al managerului public nu corespunde cu cel al postului pe 

care urmeaza a fi numit sau transferat, acesta se transforma potrivit prevederilor legale si cu 

incadrarea in cheltuielile bugetare aprobate. 

 Bursa reprezinta unica forma de indemnizatie pentru activitatea desfasurata in calitate de 

participant la cursurile de formare sau de stagiar in cadrul institutiilor ori autoritatilor publice la 

care managerii publici sunt repartizati dupa absolvirea programelor de formare. 

 Pana la plasarea pe o functie de manager public, absolventii programelor de formare 

efectueaza o perioada de stagiu de 6 luni in cadrul institutiilor si autoritatilor publice. 
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Actualitate europeana 
 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Vanzarea separata in Uniune a serviciilor de roaming cu amanuntul reglementate  
In JOUE L 347 din 15 decembrie 2012 a fost publicat Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 
1203/2012 al Comisiei din 14 decembrie 2012 privind vanzarea separata in Uniune a serviciilor de 
roaming cu amanuntul reglementate. 

 
Procedura informatizata pentru deplasarea produselor accizabile in regim suspensiv de 
accize 
In JOUE L 349 din 19 decembrie 2012 a fost publicat Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 
1221/2012 al Comisiei din 12 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 684/2009 in 
ceea ce priveste datele care trebuie transmise in cadrul procedurii informatizate pentru deplasarea 
produselor accizabile in regim suspensiv de accize. 

 
Masuri derogatorii pentru Romania si Bulgaria in ceea ce priveste sistemul comun al TVA 
In JOUE L 349 din 19 decembrie 2012 a fost publicata Decizia de punere in aplicare a Consiliului din 17 
decembrie 2012 de autorizare a Bulgariei si a Romaniei pentru a aplica masuri de derogare de la 
articolul 5 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata. 

 
Procedura de notificare privind drepturile utilizatorilor la serviciile electronice de comunicatii 
In JOUE L 349 din 19 decembrie 2012 a fost publicata Recomandarea Comisiei din 12 decembrie 2012 
privind procedura de notificare prevazuta la art. 22 alin. (3) din Directiva 2002/22/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului privind serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si 
serviciile electronice de comunicatii 

 
Competenta, recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si comerciala 
In JOUE L 351 din 20 decembrie 2012 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competenta judiciara, 
recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si comerciala. 

 
Statutul deputatilor in Parlamentul European  
In JOUE C 390 din 18 decembrie 2012 a fost publicata Decizia Biroului Parlamentului European din 12 
decembrie 2012 de modificare a normelor de aplicare a Statutului deputatilor in Parlamentul 
European. 

 
Aplicarea TFUE in cazul asigurarii creditelor la export pe termen lung 
In JOUE C 392 din 19 decembrie 2012 a fost publicata Comunicarea Comisiei catre statele membre 
privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene in cazul 
asigurarii creditelor la export pe termen scurt. 

 
Recunoasterea calificarilor profesionale 
In JOUE C 396 din 21 decembrie 2012 a fost publicata Comunicarea Comisiei – Notificare a titlurilor de 
calificare – Directiva 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale. 
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Actualitate europeana 
 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene  
 

 Ultima publicatie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene 

In Jurnalul Oficial nr. C 389 din 15 decembrie 2012 a fost publicata ultima publicatie CJUE. 

 

 

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 270A din 7 septembrie 2012, precum si pe site-ul internet al EPSO.  

 

 
 
  Anunt de concurs general, JOUE C 394 din 20 decembrie 2012 

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

EPSO/AST/125/12 – Asistenti (AST 3) in urmatoarele domenii: 

1. Audit; 

2. Finante/Contabilitate; 

3. Economie/Statistica. 

  Anunturi de concursuri generale, JOUE C 394 din 20 decembrie 2012 

Oficiul European pentru Selectia Personalului (EPSO) organizeaza urmatoarele concursuri generale:  

— OHIM/AD/01/12 – Administratori (AD 6);  

— OHIM/AST/02/12 – Asistenti (AST 3) in domeniul proprietatii intelectuale;  

— EPSO/AST/126/12 – Asistenti (AST 3), sectorul cercetarii, in urmatoarele domenii:  

1. Biologie, stiintele vietii si ale sanatatii;  

2. Chimie;  

3. Fizica si stiintele materialelor;  

4. Cercetare in domeniul nuclear;  

5. Inginerie civila si mecanica;  

6. Inginerie electrica si electronica.  

Anunturile de concurs sunt publicate in JOUE C 394 A din 20 decembrie 2012 in 23 de limbi.  

Puteti obtine informatii suplimentare pe site-ul EPSO: http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.infoRO 
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Procesul legislativ la Senat  

Proiecte de lege inregistrate la Senat pe ordinea de zi 
 

 Proiect de lege privind transmiterea unor imobile, aflate in domeniul public si respectiv in domeniul privat 
al statului, din administrarea Regiei autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” in 
administrarea Bancii Nationale a Romaniei 
 
 Proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru 
somaj si stimularea fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si 
combaterea marginalizarii sociale  
 
 Proiect de lege privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele 
judiciare in cursul procesului penal 
 
 Proiect de lege pentru modificarea alin. (1) al art. 11 din Capitolul II, Titlul VII din Legea nr. 247/2005 
privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente 
 
 Proiect de lege privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de 
libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal 
 
 Proiect de lege privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune 
 
 Proiect de lege pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si 
pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

Autoritatile publice locale ar putea hotari indexarea 
impozitelor si taxelor odata la 3 ani 
 
Ministerul Finantelor Publice a publicat pe 21 decembrie un proiect de ordonanta de 
urgenta pentru modificarea art. 292 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.  

In cadrul notei de fundamentare se arata ca in prezent, in concordanta cu prevederile art. 292 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, nivelul impozitelor si taxelor locale se indexeaza o data la 
trei ani, tinand cont de evolutia ratei inflatiei de la ultima indexare.  
 
Prin proiect se propune ca autoritatile deliberative ale administratiei publice locale sa aiba 
posibilitatea de a hotari indexarea impozitelor si taxelor locale odata la 3 ani. Asupra amenzilor si 
taxelor de timbru nu se vor putea stabili cote aditionale. 
 
 Propunerile, sugestiile si opiniile privind proiectul de act normativ se primesc la adresa de e-mail: 
publicinfo@mfinante.ro, in termen de 10 zile de la publicare. 
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Codul muncii stabileste in art. 235 faptul ca participarea la greva, precum si 
organizarea acesteia cu respectarea legii nu reprezinta o incalcare a obligatiilor 
salariatilor si nu pot avea drept consecinta sanctionarea disciplinara a salariatilor 
grevisti sau a organizatorilor grevei. 

Constituie participarea la greva o incalcare a obligatiilor de serviciu ? 

 In acelasi sens, Legea dialogului social 
dispune in art. 196: participarea la greva 
sau organizarea acesteia, cu respectarea 
dispozitiilor legii, nu reprezinta o incalcare 
a obligatiilor de serviciu ale angajatilor si 
nu atrage posibilitatea sanctionarii in niciun 
fel a acestora. Aceasta regula nu se aplica 
daca greva este declarata ilegala. 

 Textele legale respective pot fi 
interpretate in sensul ca grevistii sau 
organizatorii grevei nu pot fi trasi la 
raspundere, deoarece nu exista nicio 
incalcare a vreunei obligatii de serviciu. 

 Insa, daca greva este declarata ilegala, 
atunci organizarea si participarea la greva 
reprezinta incalcare a obligatiilor de 
serviciu si atrage raspunderea juridica. In 
practica judiciara1 s-a decis ca initierea sau 
participarea la desfasurarea unei greve, fara 
respectarea dispozitiilor legale care 
reglementeaza procedurile declansarii 
acesteia, constituie o abatere disciplinara 
care justifica desfacerea contractului de 
munca, respectiv concedierea. 

In acelasi sens, s-a considerat ca daca prin hotarare definitiva s-a stabilit caracterul 
ilegal al grevei organizata de un lider sindical, greva ce a generat si mari pagube 
materiale, masura concedierii acelui salariat este legala. 
 
Pentru mai multe detalii 
 
Pentru mai multe detalii a se vedea Claudia-Ana Moarcas Costea, Dreptul colectiv al 
muncii, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2012 

http://www.beckshop.ro/dreptul_colectiv_al_muncii_-p6146.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte%2Brecomandata&utm_campaign=promo%2Bbeckshop
http://www.beckshop.ro/dreptul_colectiv_al_muncii_-p6146.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte%2Brecomandata&utm_campaign=promo%2Bbeckshop
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