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InfoLEGALis reprezinta un instrument de lucru in care este 

realizata o selectie a unor elemente de noutate legislativa. 

Contine informatii despre evenimente legislative care se afla 

in derulare, despre acte normative noi sau aflate in stadiul de 

proiect. 

Proiectul se adreseaza nu numai celor care lucreaza in 

domeniul juridic, ci si celor care doresc sa afle noutatile 

legislative de ultima ora, fara a mai fi nevoiti sa apeleze la  

un specialist. 

Intreaga echipa desfasoara o munca sustinuta pentru a 

publica in timp util noutatile legislative. Orice propuneri sau 

sugestii le asteptam la adresa de contact. 
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Au fost aprobate instructiuni in privinta aplicarii unor prevederi ale  
Legii pietei de capital 

In Monitorul Oficial nr. 1 din 3 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 

140/2012 al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru aprobarea 

Instructiunii nr. 6/2012 emise in aplicarea prevederilor art. 286
1
 din Legea 

nr. 297/2004 privind piata de capital. 

 

Principalele prevederi 

 Prevederile din Legea nr. 297/2004 referitoare la suspendarea exercitiului dreptului de vot 
sunt aplicabile in situatia in care o persoana, singura sau impreuna cu persoanele cu care 
actioneaza in mod concertat, detine direct ori indirect mai mult de 5% din capitalul social al unei 
societati de investitii financiare, denumita in continuare S.I.F. 

 Persoana care, singura sau impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat, 
atinge, depaseste ori scade, direct sau indirect, sub pragul de 5% din capitalul social al S.I.F. va 
transmite catre S.I.F., Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, depozitarul central si operatorul 
de piata o declaratie autentificata la notariat sau certificata de catre un avocat. 

 In situatia in care declaratia este transmisa de o societate-mama, filialele acestei societati 
sunt exceptate de la obligatia de a transmite declaratia respectiva. 

 Declaratia se transmite, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data atingerii, depasirii 
sau scaderii, direct ori indirect, sub pragul de 5% din capitalul social al S.I.F., indiferent daca 
aceasta se produce ca urmare a unei operatiuni de achizitie sau instrainare de actiuni S.I.F. ori ca 
urmare a altor operatiuni. 

Au fost aprobate normele de completare a declaratiei statistice Intrastat 

 In Monitorul Oficial nr. 6 din 4 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 1948/2012 al Institutului National de Statistica privind aprobarea 
Normelor de completare a Declaratiei statistice Intrastat. 
 

Principalele prevederi 

 Declaratia statistica Intrastat este o declaratie obligatorie, conform Legii nr. 422/2006, 
pentru schimbul de bunuri intre Romania si alte state membre ale Uniunii Europene. 
Introducerile reprezinta fluxuri de bunuri din alte state membre ale Uniunii Europene catre 
teritoriul Romaniei, iar expedierile reprezinta fluxurile de bunuri care parasesc teritoriul 
Romaniei cu destinatia alte state membre ale Uniunii Europene. 

Obligatia de raportare in sistemul statistic Intrastat 

 Obligatia furnizarii de date statistice Intrastat revine tuturor operatorilor economici care 
indeplinesc simultan urmatoarele conditii: 

 sunt inregistrati in scopuri de taxa pe valoare adaugata, adica au cod de identificare 
fiscala; 

 realizeaza schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene; 

 valoarea totala anuala a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii 
Europene, pentru fiecare dintre cele doua fluxuri, introduceri si, respectiv, expedieri, 
depaseste pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an. 
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Modalitatea de realizare a atestarii auditorilor interni din sectorul public  
a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 2 din 3 ianuarie 2012 a fost publicata H.G. nr. 
1259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea si 
desfasurarea proceselor de atestare nationala si de pregatire 
profesionala continua a auditorilor interni din sectorul public si a 
persoanelor fizice. 

 
 

Principalele prevederi 

 Atestarea auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice se realizeaza prin 
recunoasterea competentelor profesionale dobandite de acestia pe baza corespondentei 
disciplinelor inscrise in foile matricole, aferente studiilor universitare, postuniversitare, sau in 
certificatele de absolvire cu recunoastere nationala, cu domeniile din Cadrul de competente. 

 Pregatirea profesionala continua a auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice 
atestate se realizeaza prin participarea la cursuri si seminare pe teme aferente domeniilor 
Cadrului de competente sau specifice entitatii publice, studii individuale si publicarea de 
materiale de specialitate. 

Obtinerea certificatului de atestare – Cerinte pentru detinerea competentelor, in vederea 
atestarii 

 Pentru obtinerea certificatului de atestare, solicitantul trebuie sa prezinte documente 
justificative care sa ateste ca detine competente profesionale in domeniile Cadrului de 
competente, respectiv: 

 audit intern – competente care asigura cunoasterea si aplicarea cadrului de 
reglementare, standardelor de audit intern, procedurilor si tehnicilor de audit intern in 
realizarea misiunilor de audit intern; 

 managementul riscului, controlul intern si guvernanta – competente care asigura 
auditorului cunoasterea proceselor de management al riscurilor, de control si de 
administrare; 

 management – competente care asigura auditorului cunoasterea conceptului si 
principiilor managementului, precum si a functiilor managementului; 

 contabilitate – competente care asigura auditorului cunoasterea conceptelor, principiilor 
si tehnicilor contabile, organizarea informatiilor financiar-contabile, inregistrarea, analiza 
si prelucrarea informatiilor financiar-contabile, raportarea financiar-contabila, inclusiv de 
incheiere a situatiilor financiare; 

 finante publice – competente care asigura auditorului intelegerea mediului 
macroeconomic, sistemelor de resurse si cheltuieli publice, procesul bugetar, finantarea 
deficitelor bugetare, atribuirea, finantarea si derularea contractelor publice; 

 tehnologia informatiei – competente care asigura auditorului intelegerea conceptelor de 
baza ale IT, utilizarea computerului, organizarea fisierelor, utilizarea aplicatiilor; 

 drept – competente care asigura auditorului intelegerea domeniului juridic. 

 Dovada detinerii cunostintelor si aptitudinilor se face cu ajutorul diplomelor si foilor 
matricole eliberate de institutii de invatamant superior acreditate de lege, precum si de furnizori 
de formare profesionala, autorizati de Autoritatea Nationala pentru Calificari. 
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 Asigurarea transparentei unor etape administrative derulate in cadrul 
procedurilor de adoptie 

In Monitorul Oficial nr. 3 di 3 ianuarie 2012 a fost publicat Ordinul 
617/2012 Oficiului Roman Pentru Adoptii privind aprobarea unor 
masuri vizand asigurarea transparentei unor etape administrative 
derulate in cadrul procedurilor de adoptie si coordonarea interventiei 
Compartimentului adoptii si postadoptii in relatia cu managerul de caz. 
 

Principalele prevederi 
 

 Directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului au obligatia ca in situatia in care 

nu au initiat potrivirea practica intr-un termen de 45 de zile de la data primirii listei cuprinzand 

adoptatorii/familiile adoptatoare transmise de catre Oficiul Roman pentru Adoptii, sa 

intocmeasca un raport vizand motivele care au impiedicat inceperea potrivirii practice. 

 Raportul se intocmeste de catre responsabilul de caz al copilului din cadrul 

Compartimentului adoptii si postadoptii, in termen de 5 zile de la implinirea termenului 

prevazut anterior, si se transmite Oficiului. 

 In cazul in care lista cuprinde si adoptatori/familii adoptatoare cu domiciliul in alta unitate 

administrativ-teritoriala decat cea in care copilul are domiciliul, DGASPC de la domiciliul 

adoptatorilor are obligatia sa furnizeze informatiile necesare realizarii potrivirii teoretice, intr-

un termen de maximum 15 zile de la primirea solicitarii din partea directiei de la domiciliul 

copilului. 

 Selectia celor 3 adoptatori/familii adoptatoare din lista transmisa de Oficiu, cu care se 

continua procedura de potrivire teoretica de la nivelul directiei, se motiveaza in cadrul unui 

document intocmit de catre responsabilul de caz al copilului. 

 

Detasarea judecatorilor si procurorilor in functia de expert national  
la o institutie a UE 

In Monitorul Oficial nr. 6 din 4 ianuarie 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 1094/2012 Plenului CSM pentru completarea 
Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si 
procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si 
procurorilor in alte functii de conducere. 

Principalele prevederi 

 Judecatorii si procurorii care intentioneaza sa participe la un concurs pentru ocuparea 
unui post de expert national detasat sunt obligati sa solicite acordul sectiei 
corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la eventuala detasare la 
o institutie sau organism al Uniunii Europene, anterior participarii la procedurile de 
selectie. 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

MFP propune noi masuri privind limitele anuale pentru 
finantarile rambursabile  
 
Ministerul Finantelor Publice a publicat un proiect pentru completarea H.G. nr. 
1182/2012 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2013-2015, pentru 
finantarile rambursabile care pot fi contractate si pentru tragerile din finantarile 
rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de unitatile 
administrativ-teritoriale.  

In cadrul notei de fundamentare se arata ca proiectul s-a eleaborat in contextul unei dezvoltari 
regionale durabile si echilibrate avand ca obiectiv reducerea decalajelor existente intre mediul 
rural si urban, precum si al cresterii gradului de absorbtie a fondurilor europene.  
 

Schimbari preconizate 
 

 alocarea unei cote de 70% din fiecare limita anuala pentru comune; 

 aplicarea cotei sus-mentionate pana la data de 31 august a fiecarui an calendaristic; 

 obtinerea unui document de negatie din partea Ministerului Fondurilor Europene si Ministerului 
Agriculturii, care sa ateste ca investitiile, a caror finantare urmeaza a fi asigurata din finantari 
rambursabile, nu sunt eligibile pentru a beneficia de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea 
Europeana; 
 
 Proiectul a fost publicat pe 3 ianuarie, iar propunerile, sugestiile si opiniile privind proiectul de act normativ se 
primesc la adresa de e-mail: publicinfo@mfinante.ro, in termen de 10 zile. 
 

Salariile personalului bugetar pe anul 2013 urmeaza sa fie stabilite 

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a publicat un proiect de ordin al 
presedintelui ANAF pentru aprobarea modelului si continutului formularului 
„Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si 
plata a impozitului pe profit” (012). 

In cadrul referatului de aprobare se arata ca incepand cu data de 1 ianuarie 2013, 
contribuabilii, care aplicau regula generala de declarare si plata a impozitului pe profit au posibilitatea 
sa opteze intre doua sisteme: a) sistemul de declarare si plata trimestriala a impozitului pe profit si b) 
sistemul de declarare si plata anuala a impozitului pe profit, cu plati anticipate trimestriale. 

Contribuabilii care opteaza pentru aplicarea sistemului de declarare si plata anuala a impozitului pe 
profit, au obligatia de a comunica organului fiscal competent aceasta optiune, pana la data de 31 
ianuarie a anului pentru care se solicita aplicarea sistemului. Optiunea efectuata este obligatorie pentru 
cel putin 2 ani fiscali consecutivi. 

De asemenea, renuntarea la optiune si trecerea la aplicarea sistemului de declarare si plata 
trimestriala a impozitului pe profit, trebuie comunicata organului fiscal competent pana la data de 31 
ianuarie a anului pentru care se solicita aplicarea sistemului. Avand in vedere aceste prevederi legale, 
este necesara aprobarea modelului si continutului unui formular, care sa fie utilizat de contribuabili 
pentru indeplinirea acestor obligatii de comunicare prevazute de lege.  
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Agenda obligatiilor fiscale - Ianuarie 

 

Va prezentam agenda obligatiilor fiscale pe luna 
Ianuarie 2013, in functie de data, de tipul obligatiei, 
de categoria de contribuabili, precum si baza legala. 

 
 

Pana la 9 ianuarie 2013 inclusiv: 

 Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele 
impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care utilizeaza trimestrul calendaristic ca 
perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, 
formular 092. Se depune de catre persoanele juridice si persoanele fizice care desfasoara 
activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au efectuat 
achizitii intracomunitare de bunuri in luna decembrie 2012 si sunt obligate sa-si modifice 
perioada fiscala devenind platitori de TVA lunar. Reglementare: OPANAF nr. 1.165/2009. 

Pana la 10 ianuarie 2013 inclusiv: 

 Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, 
asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, formular 010. Se depune de catre 
persoanele juridice, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii 
plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 
2.296/2007; 

 Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care 
desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, formular 
070. Se depune de catre persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod 
independent sau exercita profesii libere care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de 
TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod 
Fiscal; OMEF nr. 262/2007; 

 Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane, 
formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decat persoanele fizice romane care 
desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au 
obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire. 
Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007; 

 Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in vederea aplicarii 
regimului de scutire prevazut la art. 152 din Codul Fiscal, formular 096. Se depune de 
persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 cu perioada fiscala 
luna calendaristica, care solicita scoaterea din evidenta platitorilor de TVA. Reglementare: 
art. 152 alin. (7) Cod Fiscal; OPANAF nr. 1768/2012. 

Pana la 15 ianuarie 2013 inclusiv: 

 Declaratia privind venitul estimat/norma de venit, formular 220. Se depune de catre 
persoanele fizice care au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea 
unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal. Reglementare: 
art. 61 alin. (2) Cod Fiscal; OPANAF nr. 2.333/2007. 

 

 

http://www.infolegal.ro/agenda-obligatiilor-fiscale-aprilie/2012/04/04/agenda-obligatiilor-fiscale/
http://www.infolegal.ro/tag/tva/
http://www.infolegal.ro/tag/formular-096/
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Potrivit art. 202 din Legea dialogului social, nu pot declara greva: procurorii, 
judecatorii, personalul militar si personalul cu statut special din cadrul MApN, al MAI, 
al MJ si din institutiile si structurile din subordinea sau coordonarea acestora. 

Ce categorii de persoane nu pot declara greva ? 

 Interdictia vizata de art. 202 din Legea 
dialogului social poarta si asupra personalului 
Administratiei Nationale a Penitenciarelor, al 
Serviciului Roman de Informatii, al Serviciului de 
Informatii Externe, al Serviciului de 
Telecomunicatii Speciale, personalul angajat de 
fortele armate straine stationate pe teritoriul 
Romaniei, precum si alte categorii de personal 
carora li se interzice exercitarea acestui drept prin 
lege. 

 Respingand exceptia de neconstitutionalitate a 
acestui text legal, Curtea Constitutionala a aratat 
ca „legiuitorul, in temeiul art. 43 alin. (2) din 
Constitutie, este singurul competent sa 
stabileasca sfera personalului care nu poate face 
greva, respectiv sa stabileasca limite ale 
exercitarii dreptului la greva, desigur cu conditia 
ca alegerea sa sa fie justificata de apararea ordinii 
de drept, a drepturilor si libertatilor fundamentale 
si de protejarea intereselor nationale” (Decizia 
Curtii Constitutionale nr. 574 din 4 mai 2011). 

     

In ceea ce priveste politistii, conform art. 45 alin. (1) lit. e), „politistului ii este interzis… 
sa declare sau sa participe la greve, precum si la mitinguri, demonstratii, procesiuni sau 
orice alte intruniri cu caracter politic”. S-a sustinut ca, prin excluderea categoriei 
sociale a politistilor de la dreptul de a face greva, textul de lege respectiv incalca 
prevederile art. 43 din Constitutie. 
 
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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Produs al Editurii C.H. Beck 

Str. Sergent Nutu Ion nr. 2 
Tel: 021.4100847 
Fax: 021.4100848 
redactie@beck.ro 

Cartile bune creeaza dependenta! 

Gasiti-ne pe Web: 
www.beck.ro 
www.infolegal.ro 
www.legalis.ro 
 

 

Contact 

InfoLEGALis Romania 
E-mail: editor@infolegal.ro 
www.infolegal.ro 
 
Echipa 
 
Oana Dimitriu 
Coordonator Proiect 
 
Georgiana Matache 
Editor  
 
Luminita Chitoran 
Editor  
 
Laura Marinescu 
Editor 

 
InfoLEGALis reprezinta un instrument de lucru in care este realizata o 
selectie a noutatilor legislative. 

 
Informatiile din acest material nu constituie asistenta juridica in sensul 
Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 
juridic si nici al Legii nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea 
profesiei de avocat, completata de Statutul profesiei de avocat.  
 

 
 

http://www.beck.ro/
http://www.infolegal.ro/
http://www.legalis.ro/

