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Hotararea CEDO in cauza Vartic impotriva Romaniei 

In Monitorul Oficial nr. 38 din 17 ianuarie 2013 a fost publicata 
hotararea din 10 iulie 2012 a CEDO in cauza Vartic impotriva 
Romaniei. 

Circumstantele cauzei 
 La originea cauzei se afla Cererea nr. 12152/05 indreptata impotriva Romaniei, prin care un 

cetatean moldovean, domnul Ghennadii Vartic (reclamantul) a sesizat Curtea la 30 martie 2005, 
in temeiul art. 34 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor 
fundamentale. 

 La 30 ianuarie 1996, reclamantul a fost arestat preventiv, fiind suspectat de comiterea 
infractiunii de omor. 

 La 3 noiembrie 1998, Tribunalul Bucuresti l-a condamnat pe reclamant la o pedeapsa cu 
inchisoarea de 20 de ani pentru savarsirea infractiunii de omor. 

 Reclamantul pretinde ca, in timp ce se afla in Penitenciarul Jilava, erau 60 de persoane intr-o 
celula si cate doua sau 3 persoane erau nevoite sa imparta un pat. Acesta a fost mutat de multe 
ori in celule diferite, toate fiind supraaglomerate. 

 Apa era contaminata si avea viermi in ea, iar mancarea era de o calitate foarte slaba. Aceasta a 
cauzat spitalizarea reclamantului pentru 10 zile in aprilie 1998, pentru enterocolita. 

 Incalzirea era foarte slaba in timpul iernii si nu exista ventilatie in timpul verii. Jumatate dintre 
dusuri nu functionau si din aceasta cauza, precum si din cauza supraaglomerarii, era foarte 
dificil sa faca dus. 

 Reclamantul s-a plans de conditiile detentiei sale in penitenciarele Jilava si Rahova, care incalcau 
art. 3 din Conventie. 

 

Cu privire la admisibilitate 

 Curtea reitereaza ca art. 35 §1 din Conventie ii permite sa analizeze o cauza numai daca cererea 
a fost depusa in termen de 6 luni de la data deciziei definitive in procedura de epuizare a cailor 
de atac interne. Aceasta reaminteste, de asemenea, ca in cauzele in care exista o situatie 
continua termenul de 6 luni curge de la data incetarii situatiei respective [a se vedea Koval 
impotriva Ucrainei (dec.) nr. 65550/01, 30 martie 2004]. In prezenta cauza, in timpul detentiei 
sale, reclamantul a fost detinut in doua penitenciare si a fost transferat intre acestea de mai 
multe ori. 

 Astfel, Curtea, in unanimitate: 

 a declarat admisibile capetele de cerere privind art. 3, in masura in care se refera la conditiile 
materiale de detentie in penitenciarele Jilava si Rahova, iar celelalte capete de cerere, 
inadmisibile; 

 a hotarat ca a fost incalcat art. 3 din Conventie. 

 Drept urmare, Curtea a hotarat ca statul parat trebuie sa plateasca reclamantului, in termen de 
3 luni de la data ramanerii definitiva a hotararii,12.000 EUR, plus orice suma ce poate fi 
datorata cu titlu de impozit, pentru prejudiciul moral si 350 EUR, plus orice suma ce poate fi 
datorata de reclamant cu titlu de impozit, pentru cheltuielile de judecata. 

Prin Hotararea din data de 10 iulie 2012 in cauza Vartic impotriva Romaniei, CEDO a condamnat 
statul roman ca urmare a constatarii incalcarii art. 3 din Conventie. 
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In Monitorul Oficial nr. 36 din 16 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 

7/2013 privind modificarea Ordinului nr. 24/2012 pentru aprobarea 

documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre 

furnizorii de servicii medicale – formulare unice pe tara, fara regim 

special. 

Principalele prevederi 
 

 Se aproba documentele justificative – formulare, unice pe tara, fara regim special, care includ 
desfasuratoarele necesare raportarii activitatii medicilor din asistenta medicala primara, in 
vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a activitatii realizate potrivit 
contractului de furnizare de servicii medicale. 

 Se aproba documentele justificative – formulare, unice pe tara, fara regim special, care includ 
si desfasuratoarele necesare raportarii activitatii medicilor din asistenta medicala ambulatorie de 
specialitate in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a activitatii realizate 
potrivit contractului de furnizare de servicii medicale. 

 

CNAS a aprobat documentele justificative privind raportarea activitatii 
furnizorilor de servicii medicale 

Procedura de inregistrare a acordurilor privind declararea si plata  
contributiilor sociale a fost aprobata 

In Monitorul Oficial nr. 36 din 16 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 

17/2013 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a acordurilor privind 

declararea si plata contributiilor sociale, incheiate de angajatorii 

nerezidenti cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care isi 

desfasoara activitatea in Romania. 

Principalele prevederi 
 

 Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care isi desfasoara activitatea in Romania si 
obtin venituri din salarii de la angajatori din state care nu intra sub incidenta regulamentelor 
Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala sau din state cu care 
Romania nu are incheiate acorduri ori conventii in domeniul securitatii sociale au obligatia 
inregistrarii acordurilor referitoare la declararea si plata contributiilor sociale obligatorii la 
organul fiscal competent. 

 Organul fiscal competent este: 

 organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, 
potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de 
domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania; 

 organul fiscal in a carui raza teritoriala se desfasoara activitatea care constituie sursa de 
venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice. 

 Persoanele fizice romane, precum si persoanele fizice nerezidente care detin cod numeric 
personal (CNP) depun la organul fiscal competent: 

 formularul 020 „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru 
persoanele fizice romane“; 

 o copie, tradusa in limba romana, certificata de traducatori autorizati, a acordului 
incheiat cu angajatorul, referitor la obligatia declararii si platii contributiilor sociale 
obligatorii. 
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Principalele prevederi 
 

 Pentru realizarea schimbului de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si 
autoritatile administratiei publice locale se aproba modelul-cadru al protocolului de cooperare, 
conform anexei care face parte integranta din prezentul ordin. 

Obiectul protocolului 

 Obiectul protocolului il reprezinta cooperarea intre institutii publice, prin schimbul de informatii 
in forma dematerializata, in scopul: 

 cresterii nivelului de colectare a taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat al 
statului; 

 prevenirii si combaterii evaziunii fiscale; 

 facilitarii accesului persoanelor fizice si juridice la informatii detinute de institutiile publice 
semnatare. 

Obligatiile partilor 

 In termen de maximum 30 de zile de la data semnarii prezentului protocol partile vor stabili si 
vor semna procedura de lucru comuna. Procedura de lucru se va semna la nivelul structurilor 
tehnice ale celor doua institutii si va contine toate detaliile privind modalitatea de implementare a 
serviciilor din punct de vedere organizatoric si procedural. 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a fost reorganizat 

In Monitorul Oficial nr. 31 din 14 ianuarie 2013 a fost publicata H.G. nr. 

6/2013 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 725/2010 privind 

reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii 

Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia. 

Principalele prevederi 
 

 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este autoritatea publica centrala responsabila cu 
aplicarea strategiei si programului de guvernare, cu rol in elaborarea si implementarea 
strategiilor nationale sectoriale in domeniile agriculturii si productiei alimentare, dezvoltarii 
rurale, imbunatatirilor funciare, precum si in domeniile conexe: fitosanitar, cercetare stiintifica 
de specialitate, conservarea si managementul durabil al solurilor si al resurselor genetice 
vegetale si animale. 

 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale asigura finantarea din fondurile europene si 
nationale in vederea atingerii obiectivelor strategice in domeniul sectorului pescaresc. 

 Cheltuielile curente aferente activitatilor DGDR AM – PNDR de gestionare a fondurilor 
comunitare se suporta din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si de la bugetul de 
stat, asa cum sunt prevazute in capitolul «Cheltuieli directe». 

 Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura va fi preluata la Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice. 

ANAF va transmite informatii administratiei publice locale 
 pentru a preveni evaziunea fiscala 

In Monitorul Oficial nr. 32 din 15 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 

279/1736/2012 al MAI si al MFP privind aprobarea modelului-cadru al 

protocolului de cooperare in vederea schimbului de informatii intre ANAF 

si autoritatile administratiei publice locale. 
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Ministerul Agriculturii a aprobat nivelul comisioanelor de garantare  
pentru anul 2013 

In Monitorul Oficial nr. 34 din 15 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 
269/2012 al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru aprobarea 
nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2013. 

Principalele prevederi 
 

 Se aproba nivelul comisioanelor de garantare datorate fondurilor de garantare de c atre 
persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale constituite conform legii, pentru garantiile 
acordate in baza Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de 
garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, 
republicat a, cu modific arile si complet arile ulterioare, existente in evidenta fondului de 
garantare la 31 decembrie 2012, astfel: 

 

Tipul de credit Nivelul comisioanelor de garantare pentru 2013 

a) Credite pe termen scurt acordate in scopul 
asigurarii surselor de finantare necesare 
realizarii productiei conform art. 6 lit. a) din 
Legea nr. 218/2005, republicata, cu modificarile 
si complet arile ulterioare 

1,5% 

b) Credite pe termen scurt, mediu si lung 
acordate in scopul realiz arii de investitii 

1,5% 

Tipul de proiect  

Proiecte finantate din fonduri SAPARD, proiecte 
de investitii neeligibile pentru finantare din 
fonduri europene, aprobate prin ordin al 
ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, emis 
anual 

1,5% 

 
 

 
 

 

Guvernul a reglementat organizarea si fuctionarea MAE 

 
In Monitorul Oficial nr. 34 din 15 ianuarie 2013 a fost publicata H.G. nr. 
8/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe. 

Principalele prevederi 

 Ministerul Afacerilor Externe, denumit in continuare M.A.E., este organ de specialitate al 
administratiei publice centrale in subordinea Guvernului, cu personalitate juridica, avand sediul in 
municipiul Bucuresti. 

 M.A.E. realizeaza politica externa a statului roman, inclusiv prin indeplinirea sarcinilor din sfera 
sa de competenta care revin Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene si al 
Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, si participa la promovarea intereselor economice ale 
Romaniei. 

 Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, M.A.E. exercita o functire 
strategica, prin care urmareste elaborarea si aplicarea Programului de guvernare in domeniul sau 
de activitate. 
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Guvernul a aprobat infiintarea Departamentului pentru proiecte de 
infrastructura si investitii straine 

In Monitorul Oficial nr. 33 din 15 ianuarie 2013 a fost publicata H.G. nr. 
7/2013 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru 
proiecte de infrastructura si investitii straine. 
 
 

 

Principalele prevederi 

 Departamentul pentru proiecte de infrastructura si investitii straine se organizeaza si 
functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, 
in cadrul aparatului de lucru al Guvernului. 

 Departamentul pentru proiecte de infrastructura si investitii straine asigura coordonarea 
proiectelor de infrastructura de interes national, pregatirea, executia si implementarea 
proiectelor de infrastructura desemnate in competenta sa prin hotarare a Guvernului, precum si 
coordonarea aplicarii uniforme a politicii Guvernului la nivel central si local in domeniul 
stimularii, promovarii si implementarii investitiilor straine si al parteneriatelor public-privat. 

 Departamentul pentru proiecte de infrastructura si investitii straine exercita, in conformitate 
cu reglementarile in vigoare, urmatoarele functii principale: 
 functia de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de punere in aplicare a 

Programului de guvernare si a politicilor Guvernului in domeniul proiectelor de 
infrastructura de interes national, al investitiilor straine si al parteneriatelor public-privat; 

 functia de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional 
necesar in vederea realizarii obiectivelor strategice ale Guvernului in domeniul proiectelor 
de infrastructura de interes national, al investitiilor straine si al parteneriatelor public-privat; 

 functia de administrare a proprietatii statului, prin care se asigura, in domeniile sale de 
activitate, administrarea proprietatii publice si private a statului; 

 functia de reprezentare, prin care se asigura, in domeniile sale de activitate, reprezentarea 
pe plan intern si extern a Guvernului; 

 functia de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea si controlul aplicarii si respectarii 
reglementarilor in domeniul proiectelor de infrastructura de interes national, al investitiilor 
straine si al parteneriatelor public-privat, precum si in domeniul functionarii entitatilor si 
organismelor care isi desfasoara activitatea sub autoritatea sa. 

 

ORDA a aprobat regulile de acces la sistemul informatic al organismelor 
de gestiune colectiva 

In Monitorul Oficial nr. 38 din 17 ianuarie 2013 a fost publicata 
decizia nr. 4/2013 a ORDA privind regulile de acces al ORDA la 
sistemul informatic al organismelor de gestiune colectiva privind 
exercitarea functiei de citire. 

Principalele prevederi 
 

 Pentru organizarea evidentei si simplificarea platii drepturilor de autor si a drepturilor conexe 
de catre utilizatori, precum si a repartitiei remuneratiilor colectate, organismul de gestiune 
colectiva este obligat sa se informatizeze. 

 Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor verifica activitatea organismului de gestiune colectiva 
prin intermediul sistemului informatic al acestuia, verificarea implicand doar o functie de citire si 
nu de interventie in sistem. 

 Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor va exercita functia de citire prin intermediul 
functionarilor publici desemnati de conducere. 
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Legislatia privind asigurarea obligatorie de raspudere civila pentru 
autovehicule a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 41 din 18 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 
3/2013 al CSA pentru modificarea si completarea Normelor privind 
asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin 
accidente de vehicule, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui CSA nr. 
14/2011. 
 
 

Principalele prevederi 
 

 Asiguratorii RCA au obligatia de a stabili tarifele de prima pe categorii de riscuri omogene, pe 
perioade de un an, calculate pe baze actuariale pentru limitele de despagubire 

 Pentru fiecare categorie de riscuri omogene considerate, asiguratorii au obligatia de a stabili 
tarifele de prime astfel incat, cu o probabilitate de cel putin 99,5%, primele estimate pe 
urmatoarele 12 luni sa acopere toate cheltuielile aferente, cu respectarea legislatiei in vigoare si 
a principiilor actuariale general acceptate. 

 Limitele de despagubire stabilite de catre fiecare asigurator RCA, precum si tarifele de prima 
stabilite conform prezentelor norme se notifica Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor cel tarziu 
cu 30 de zile inainte de inceperea perioadei in care acestea pot fi practicate, impreuna cu o 
declaratie a actuarului responsabil pentru calculul primei de asigurare cu privire la corectitudinea 
acestuia, insusita si semnata de conducatorul societatii. Calculul actuarial trebuie sa contina 
prima de risc, incluzand estimarea frecventei daunei si daunei medii, pentru fiecare categorie de 
risc pentru care este calculat tariful de prima. 

 

Obtinerea certificatului de conformitate pentru  
transportul marfurilor periculoase 

In Monitorul Oficial nr. 26 din 12 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 
2737/2012 al MECMA pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea 
organismelor care realizeaza emiterea certificatelor de agreare si a 
certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european 
referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase. 
 
 

Principalele prevederi 
 

 Procedura stabileste cerintele pentru desemnarea organismelor care realizeaza emiterea 
certificatelor de agreare si a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului 
european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase, denumit in 
continuare ADR, precum si inspectia pentru certificarea in scopul mentinerii conformitatii in 
exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului 
rutier al marfurilor periculoase si a ambalajelor destinate transportului rutier al marfurilor 
periculoase, denumite in continuare organisme. 

 Poate fi desemnat organism orice persoana juridica cu sediul in Romania, inregistrata la Oficiul 
National al Registrului Comertului, care dovedeste ca poate realiza sarcini specifice privind 
evaluarea conformitatii si inspectia suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere 
destinate transportului rutier al marfurilor periculoase si a ambalajelor destinate transportului 
rutier al marfurilor periculoase. 
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In Monitorul Oficial nr. 41 din 18 ianuarie 2013 a fost publicata Decizia 
nr. 18/2012 din 10 decembrie 2012 a ICCJ, completul competent sa 
judece recursul in interesul legii. 
 
 

Decizia ICCJ 

Completul competent sa judece recursul in interesul legii a luat in examinare recursul in interesul 
legii, formulat de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si 
Justitie prin Sesizarea nr. 7.738/2.276/III-5/2012, cu privire la incadrarea juridica a faptei de 
conducere pe drumurile publice a unui autovehicul in ipoteza in care autorizatia provizorie de 
circulatie si-a incetat valabilitatea si avand aplicate placute cu numarul provizoriu expirat. 

Problema de drept ce a generat practica neunitara 

Prin recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte 
de Casatie si Justitie s-a aratat ca in practica judiciara nationala nu exista un punct de vedere unitar 
vizand incadrarea juridica a faptei de punere in circulatie sau conducere pe drumurile publice a unui 
autovehicul in ipoteza in care autorizatia de circulatie provizorie si-a incetat valabilitatea si avand 
aplicate placute cu numarul provizoriu de circulatie expirat. 

Examenul jurisprudential 

Prin recursul in interesul legii se arata ca, in urma verificarii jurisprudentei la nivel national, a fost 
relevata o practica neunitara, in sensul ca au fost evidentiate doua orientari in problema vizand 
incadrarea juridica a faptei de punere in circulatie sau conducere pe drumurile publice a unui 
autovehicul in ipoteza in care autorizatia de circulatie provizorie si-a incetat valabilitatea si avand 
aplicate placute cu numarul provizoriu de circulatie expirat. 

Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti 

Intr-o prima orientare a practicii, unele instante au apreciat ca fapta inculpatului de a conduce pe 
drumurile publice un autoturism neinmatriculat, avand aplicate placute cu numere provizorii de 
circulatie a caror valabilitate era expirata, intruneste elementele constitutive ale infractiunilor 
prevazute de art. 85 alin. (1) si art. 85 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, aflate in concurs ideal. 

Intr-o a doua orientare a practicii, in aceeasi ipoteza – conducerea pe drumurile publice a unui 
autovehicul neinmatriculat, avand aplicate placute cu numere provizorii de circulatie expirate – alte 
instante au retinut numai infractiunea prevazuta de art. 85 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu motivarea ca infractiunea prevazuta de art. 
85 alin. (2) vizeaza o alta situatie premisa decat expirarea termenului de valabilitate a numerelor 
provizorii, si anume aplicarea unui numar imaginar sau a altui numar decat cel atribuit unui 
autovehicul inmatriculat. 

Inalta Curte 

ICCJ a admis recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa 
Inalta Curte de Casatie si Justitie si, in consecinta: 

Punerea in circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul pe care sunt aplicate 
placute cu numarul provizoriu de circulatie expirat, iar autorizatia de circulatie provizorie si-a incetat 
valabilitatea, intruneste numai elementele constitutive ale infractiunii prevazute in art. 85 alin. (1) 
din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

RIL admis. Conducerea unui autovehicul cu numar provizoriu expirat 
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Actualitate europeana 
 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Au fost aduse rectificari Regulamentului privind procedura in materie de obligatii de intretinere 
 

In Jurnalul Oficial nr. L 8 din 12 ianuarie 2013 a fost publicata Rectificarea la Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al 
Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competenta, legea aplicabila, recunoasterea si executarea hotararilor 
si cooperarea in materie de obligatii de intretinere. 
 

Comitetul Economic si Social European - Rezolutii, recomandari si avize 
 

In Jurnalul Oficial nr. C 11 din 15 ianuarie 2013 au fost publicate Rezolutiile si Avizele Comitetutlui Economic si 
Social European corespunzatoare celei de-a 484-a sesiune plenara din 14 si 15 noiembrie 2012. 
 
Dintre cele mai importante amintim: 
 Avizul privind participarea asociatiilor de consumatori la crearea si functionarea pietei unice 

 Avizul privind unele principii, proceduri si actiuni de punere in aplicare a art. 11 alin. (1) si (2) din Tratatul de la Lisabona 
Avizul privind implicarea si participarea persoanelor in varsta in societate 

 Avizul privind responsabilizarea in societate si integrarea cetatenilor romi in Europa 

 Avizul privind propunerea de directiva a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al 
taxei pe valoarea adaugata, in ceea ce priveste tratamentul aplicat cupoanelor valorice 

 Avizul privind propunerea de directiva a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al 
taxei pe valoarea adaugata in ceea ce priveste un mecanism de reactie rapida impotriva fraudelor in materie de TVA 

 Avizul privind propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 
nr. 1093/2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea bancara europeana) in ceea ce priveste 
interactiunea sa cu Regulamentul (UE) nr. …/… al Consiliului de atribuire a unor sarcini specifice Bancii Centrale Europene 
in ceea ce priveste politicile legate de supravegherea prudentiala a institutiilor de credit si Comunicarea Comisiei – Foaie 
de parcurs catre o uniune bancara 

 Avizul privind Cartea verde „Sistemul bancar paralel” 

 Avizul privind Comunicarea Comisiei catre – O strategie pentru achizitiile publice electronice  

 Avizul privind Comunicarea Comisiei – Modernizarea ajutoarelor de stat in UE  

 Avizul privind Comunicarea Comisiei – „O agenda a consumatorului european – stimularea increderii si a cresterii 
economice” 

 Avizul privind propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind documentele cu informatii 
cheie referitoare la produsele de investitii  

 Avizul privind Comunicarea Comisiei – „Catre o redresare generatoare de locuri de munca” 

 Avizul privind Comunicarea Comisiei – „Dimensiunea externa a coordonarii securitatii sociale in UE” 

 Avizul privind propunerile de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind Instrumentul de asistenta 
pentru preaderare (IPA II) si de instituire a Instrumentului european de vecinatate 

 Avizul privind propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a unui instrument de 
finantare pentru promovarea democratiei si drepturilor omului la scara mondiala  

 Avizul privind propunerea modificata de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a unui 
program de actiune pentru impozitare in Uniunea Europeana pentru perioada 2014-2020 (Fiscalis 2020) si de abrogare a 
Deciziei nr. 1482/2007/CE  

 Avizul Comitetului Economic si Social European privind propunerea de decizie a Parlamentului European si a Consiliului 
de modificare a Directivei 2003/87/CE prin clarificarea dispozitiilor privind calendarul licitatiilor de cote de emisie de gaze 
cu efect de sera  

 Avizul Comitetului Economic si Social European privind amendamentul la propunerea Comisiei de regulament al 
Parlamentului European si al Consiliului privind finantarea, gestionarea si monitorizarea politicii agricole comune  

 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene  
 

 Ultima publicatie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene – Jurnalul Oficial nr. C 9 din 12 ianuarie 2013 
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Regulamentul privind asistenta religioasa a persoanelor 
private de libertate a fost elaborat 
 
Ministerul Justitiei a publicat in data de 14 ianuarie 2013 un proiect de Ordin 
pentru aprobarea Regulamentului privind asistenta religioasa a persoanelor private 
de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor. 

Ministerul Administratiei si Internelor a publicat in data de 15 ianuarie 2013 un 
proiect de ordonanta pentru modificarea O.G. nr. 83/2001 privind infiintarea, 
organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si 
evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de 
conducere si inmatriculare a vehiculelor. 

Directia regim permise de conducere va fi punctul national  
de contact pentru sistemul EUCARIS  

 

Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca asistenta religioasa pentru persoanele private de 
libertate este reglementata de Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 610/C/2006, iar legislatia 
specifica in domeniul dreptului executional penal a suferit modificari importante.  
 

Schimbari preconizate 
 

 reducerea numarului de articole; 
 modificarea continutului terminologic; 
 restructurarea problematicii intr-o succesiune logica; 
 modificari de fond privind: descentralizarea, calitatea de aderent al unui cult religios, solicitarea scrisa 
de acordare a asistentei religioase, frecventa de desfasurare a activitatilor de acordare a asistentei 
religioase, posibilitatea de acordare a hranei conform prescriptiilor religioase ale unui cult, precum si 
posibilitatea incheierii de protocoale intre Administratia Nationala a Penitenciarelor si cultele si 
asociatiile religioase, recunoscute de lege. 
 
 Propunerile, sugestiile si opiniile privind proiectul de act normativ se primesc pe adresa Ministerului Justitiei, str. 
Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti, pe fax la nr. 037.204.11.95 sau la adresa de e-mail dean@just.ro. 

 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca in vederea efectuarii schimbului de date in temeiul 
Directivei 2011/82/UE, Comisia Europeana incurajeaza utilizarea sistemului informatic EUCARIS. 
Acest sistem este obligatoriu pentru statele membre in temeiul Deciziilor Prüm in ceea ce priveste 
datele privind vehiculele inmatriculate. Potrivit Directivei, fiecare stat membru are obligatia de a 
desemna un punct national de contact.  
 

Schimbari preconizate 
 

Noua reglementare presupune redefinirea unor atributii ale Directiei regim permise de conducere si 
inmatriculare a vehiculelor, dupa cum urmeaza: desemnarea acesteia ca punct national de contact 
pentru alte functionalitati aferente platformei informatice EUCARIS (spre exemplu Directiva CBE);  
administrarea componentei nationale a platformei informatice EUCARIS. 
 
 Sugestiile si opiniile referitoare la proiect pot fi transmise in scris pe adresa de email:  
dj-international@mai.gov.ro, in termen de 10 zile de la publicare. 

 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  
- in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

 

11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda obligatiilor fiscale 25 - 31 Ianuarie 

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

Pana la 25 ianuarie 2013 inclusiv: 

 Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cu termen lunar, trimestrial pentru 
obligatiile bugetului de stat aferente lunii decembrie, trimestrului IV 2012, formular 100. 
Reglementare: OPANAF nr. 101/2008, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta 
nominala a persoanelor asigurate, cu termen lunar, trimestrial pentru obligatiile aferente lunii 
decembrie, trimestrului IV 2012, formular 112. Reglementare: OMFP nr. 1.045/2012; 

 Decontul de taxa pe valoarea adaugata, cu termen lunar, trimestrial, semestrial, anual pentru 
obligatiile bugetului de stat aferente lunii decembrie, trimestrului IV 2012, semestrului II 2012, dupa 
caz, formular 300. Reglementare: art. 1562 C.fisc.; OPANAF nr. 3.665/2011. Atentie! Decontul se 
depune si de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenta ca platitor de TVA conform art. 152 
alin. (7) C.fisc. pana la 10 decembrie 2012; 

 Decontul special de taxa pe valoarea adaugata, formular 301, pentru contribuabilii inregistrati in 
scopuri de TVA, conform art. 1531 C.fisc. si care au efectuat: achizitii intracomunitare in luna 
precedenta, achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform 
art. 1251 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achizitii de servicii intracomunitare pentru care 
beneficiarul este obligat la plata TVA, precum si pentru contribuabilii neinregistrati si care nu au 
obligatia inregistrarii, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau 
produse accizabile. Reglementare: art. 1563 C.fisc.; OPANAF nr. 30/2011; 

 Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele 
fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale 
misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania – pentru obligatiile bugetului de 
stat aferente lunii decembrie 2012, formular 224. Reglementare: OPANAF nr. 52/2012; 

 Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare pentru obligatiile 
de declarare aferente operatiunilor desfasurate in luna decembrie 2012, formular 390 VIES. 
Reglementare: art. 1564 C.fisc.; OPANAF nr. 76/2010, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, 
formular 394, pentru declararea operatiunilor desfasurate in luna decembrie, trimestrul IV, semestrul 
II 2012 de catre platitorii de TVA cu perioada fiscala lunara, trimestriala si semestriala. Reglementare: 
OPANAF nr. 3.596/2011; 

 Declaratia privind stabilirea impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala in contul 
impozitului pe castigul net anual impozabil pentru castigurile obtinute din transferul titlurilor de 
valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, formular 225, 
pentru trimestrul IV 2012. Reglementare: OPANAF nr. 2.600/2010;  

 Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, 
formular 394, pentru declararea operatiunilor desfasurate in luna decembrie, trimestrul IV, semestrul 
II 2012 de catre platitorii de TVA cu perioada fiscala lunara, trimestriala si semestriala. Reglementare: 
OPANAF nr. 3.596/2011; 

 

http://www.infolegal.ro/agenda-obligatiilor-fiscale-aprilie/2012/04/04/agenda-obligatiilor-fisc
http://www.infolegal.ro/tag/formular-100/
http://www.infolegal.ro/tag/formular-112/
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 Declaratia privind stabilirea impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala in contul 
impozitului pe castigul net anual impozabil pentru castigurile obtinute din transferul titlurilor de 
valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, formular 225, 
pentru trimestrul IV 2012. Reglementare: OPANAF nr. 2.600/2010; 

 Declaratia privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror 
cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) C.fisc., formular 
311. Se depune pana la 25 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei, de 
catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 
153 alin. (9) lit. a)-e) C.fisc., pentru declararea si plata TVA aferenta: livrarilor de bunuri/prestarilor de 
servicii efectuate si/sau achizitiilor de bunuri si/sau de servicii efectuate ulterior anularii codului de 
inregistrare in scopuri de TVA. Reglementare: OPANAF nr. 418/2012; 

 Declaratia informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din 
patrimoniul personal, formular 208. Se depune de catre notarii publici care au obligatia calcularii, 
incasarii si virarii impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul 
personal efectuate in semestrul II al anului 2012. Reglementare: OPANAF nr. 892/2012; 

 Declaratia privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala 
este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul 
precedent, formular 094. Reglementare: art. 1561 C.fisc.; OPANAF nr. 7/2010; 

 Declaratia privind comunicarea proratei provizorii care va fi utilizata in anul 2013 de catre 
platitorii de TVA. Reglementare: art. 147 alin. (9) C.fisc.; 

 Notificarea privind aplicarea sistemului TVA la incasare, formular 097. Se depune de persoanele 
impozabile inregistrate in scopuri de TVA in perioada 1 octombrie 2012 – 31 decembrie 2012 si a caror 
cifra de afaceri obtinuta in aceasta perioada este sub plafonul de 2.250.000 lei care sunt obligati sa 
aplice sistemul TVA la incasare incepand cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul 2013. 
Reglementare: OPANAF 1529/2012. 

Pana la 31 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, platitoare de 
impozit pe profit sau platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderii care opteaza pentru plata 
impozitului pe veniturile microintreprinderii sau impozit pe profit. Reglementare: art. 1122; art. 1128 
C.fisc.; 

 Declaratia privind venitul estimat/norma de venit, formular 220. Se depune de catre persoanele 
fizice autorizate, intreprinderile individuale care au obligatii declarative prevazute la art. 49 alin. (9) si 
art. 81 C.fisc. Reglementare: OPANAF nr. 52/2012. 

 

Agenda obligatiilor fiscale 25 - 31 Ianuarie 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  
- in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

 

13 

   

 In situatia in care domiciliul persoanei 
fizice serveste si ca sediu social pentru o 
societate comerciala, organele fiscale pot 
intra in respectivul imobil fara autorizatie 
de perchezitie emisa de instanta de 
judecata. 
 
 Din moment ce si-a dat consimtamantul 
pentru a functiona in acel imobil o 
societate comerciala, in mod implicit, 
proprietarul si-a asumat toate obligatiile ce 
decurg din aceasta manifestare de vointa, 
inclusiv obligatia de a permite intrarea 
organelor fiscale. 
 
 In aceasta situatie, trebuie totusi 
verificat daca societatea controlata mai are 
sau nu vreun drept de folosinta asupra 
spatiului la care si-a stabilit sediul social ori 
punctul de lucru. 
 
 

Ce se intampla atunci cand domiciliul persoanei fizice  
serveste si ca sediu social pentru o societate comerciala? 

In masura in care contractul pentru spatiul respectiv a expirat, intrarea organelor 
fiscale nu se mai poate face decat in baza unei autorizatii de perchezitie emisa de 
instanta de judecata. 
 
Pentru mai multe detalii  
 
a se vedea Evaziunea fiscala, Neculai Carlescu, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2012 

 
 

http://www.beckshop.ro/evaziunea_fiscala_comentarii_si_exemple_practice-p6062.html?utm_source=infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte%2Brecomandata&utm_campaign=promo%2Bbeckshop
http://www.beckshop.ro/evaziunea_fiscala_comentarii_si_exemple_practice-p6062.html?utm_source=infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte%2Brecomandata&utm_campaign=promo%2Bbeckshop
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