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Guvernul a aprobat limitele finantarilor anuale rambursabile  
pentru unitatile administrativ-teritoriale 

In Monitorul Oficial nr. 43 din 19 ianuarie 2013 a fost publicata 
H.G. nr. 19/2013 pentru completarea art. 1 din H.G. nr. 
1.182/2012 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 
2013, 2014 si 2015, pentru finantarile rambursabile care pot fi 
contractate si pentru tragerile din finantarile rambursabile 
contractate sau care urmeaza a fi contractate de 
unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. 

Principalele prevederi 
 Limita anuala pentru anul 2013 se aloca pe categorii de unitati administrativ-teritoriale, pentru 

toate cererile depuse la Comisia de autorizare a imprumuturilor locale pana la data de 30 iunie, 
dupa cum urmeaza: 

 300,00 milioane lei pentru comune; 

 100,00 milioane lei pentru orase; 

 150,00 milioane lei pentru municipii, inclusiv sectoarele municipiului Bucuresti; 

 250,00 milioane lei pentru judete. 

 Ulterior datei de 30 iunie, limitele neconsumate pe fiecare categorie de unitati administrativ-
teritoriale se pot realoca, total sau partial, prin ordin comun al ministrului finantelor publice, 
ministrului delegat pentru buget si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, 
pe categoriile de unitati administrativ-teritoriale. 

 

Intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale  
a operatorilor economici 

In Monitorul Oficial nr. 44 din 21 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 

40/2013 al MFP privind principalele aspecte legate de intocmirea si 

depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale 

ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale MFP. 

Principalele prevederi 
 

 Entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE 
si al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic au obligatia sa intocmeasca si sa 
depuna situatii financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie la unitatile 
teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute in anexele nr. 1 si 4, care fac 
parte integranta din prezentul ordin. 

 Potrivit prevederilor art. 5 alin. (11) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, persoanele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de 
afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in 
lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate. 

 Persoanele care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate au obligatia sa 
intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale simplificate la unitatile teritoriale ale 
Ministerului Finantelor Publice. 
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In Monitorul Oficial nr. 45 din 21 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 

24/2013 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 depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o 
forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din: 

 activitati independente; 

 cedarea folosintei bunurilor; 

 activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real; 

 transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul 
societatilor inchise; 

 operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si 
orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionale 
pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. 

Activitati independente 

 Veniturile comerciale sunt cele rezultate din fapte de comert, prestari de servicii, altele decat 
cele din profesii libere, practicarea unei meserii, inclusiv din activitati adiacente, precum si 
venituri din cedarea folosintei bunurilor calificate in categoria venituri din activitati 
independente. 

 Persoanele fizice care in anul de raportare au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor 
calificate, in conditiile legii, in categoria venituri din activitati independente bifeaza casuta 
„Cedarea folosintei bunurilor calificata in categoria venituri din activitati independente“. 
Veniturile si cheltuielile luate in calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii fiscale anuale 
sunt cele realizate la nivelul tuturor contractelor de inchiriere/subinchiriere aflate in derulare in 
anul de raportare. 

 Veniturile din profesii libere sunt cele rezultate din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, 
notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de 
plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate in mod 
independent, in conditiile legii; 

 Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala sunt cele rezultate din brevete de inventie, 
desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, drepturi 
de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea. 

 In cazul societatii civile cu personalitate juridica constituita potrivit legii speciale si care este 
supusa regimului transparentei fiscale, potrivit legii, se aplica regulile de determinare a venitului 
net din activitati independente. 

 Nu au obligatia depunerii declaratiei persoanele fizice pentru care impozitul retinut de 
platitorii de venituri este final, potrivit optiunii contribuabililor, in conformitate cu prevederile 
Codului fiscal. 

 Nu au obligatia depunerii declaratiei persoanele fizice care in anul de raportare au realizat 
venituri din activitati independente impuse pe baza de norme de venit, cu exceptia persoanelor 
care au depus declaratiile de venit estimativ in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati 
anticipate, conform legii. 

Au fost aprobate instructiunile de completare a declaratiei  
privind veniturile realizate din Romania 
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Principalele prevederi 
 

 Preturile de vanzare cu amanuntul pentru tigarete se stabilesc de antrepozitarul autorizat pentru 
productie, de antrepozitarul autorizat pentru depozitare pentru tigaretele achizitionate, cu exceptia 
celor pentru care preturile se declara de producatorul intern, de destinatarul inregistrat sau de 
importatorul autorizat de astfel de produse si se notifica autoritatii fiscale centrale. 

 Prin exceptie, operatiunile de aditivare a produselor energetice si de amestec a acestora cu 
produse realizate din biomasa in regim suspensiv de accize pot fi realizate in antrepozitele fiscale de 
depozitare. 

 Intr-un antrepozit fiscal de depozitare pot fi depozitate in regim suspensiv de accize numai 
produsele accizabile apartinand uneia din urmatoarele grupe de produse: 

 alcool si bauturi alcoolice; 

 tutun prelucrat; 

 produse energetice. 

 In cazul produselor energetice, in antrepozitul fiscal de depozitare este permisa detinerea in regim 
suspensiv de accize si a produselor realizate din biomasa, utilizate exclusiv pentru amestec. 

 In cazul antrepozitarilor autorizati care depoziteaza mai multe categorii de produse accizabile, 
obligatia acestora este de a constitui capitalul social minim subscris si varsat corespunzator acelei 
categorii de produse accizabile. 

 

In cazul antrepozitarilor autorizati care detin atat antrepozite fiscale pentru productie, cat si 
antrepozite fiscale pentru depozitare, obligatia acestora este de a constitui capitalul social minim 
subscris si varsat corespunzator acelei activitati pentru care este prevazut cuantumul cel mai mare. 

 

Care este regimul juridic al impozitarii veniturilor salariale 

In Monitorul Oficial nr. 54 din 23 ianuarie 2013 a fost publicata O.G. nr. 

8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. 

Principalele prevederi 
 

 Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o 
persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui 
statut special prevazut de lege. 

 Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplica si urmatoarelor tipuri de venituri: 

 sumele primite de angajati in conditiile prevazute de lege sau de contractul de munca 
aplicabil, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in 
interesul serviciului, ca indemnizatii si orice alte sume de aceeasi natura, in limita a de 2,5 
ori nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice; 

 sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activitati dependente desfasurate 
intr-un stat strain, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. Fac exceptie 
veniturile salariale platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident in 
Romania ori are sediul permanent in Romania, care sunt impozabile in Romania numai in 
situatia in care Romania are drept de impunere. 

Codul fiscal a suferit modificari in domeniul accizelor si altor taxe speciale 

In Monitorul Oficial nr. 48 din 22 ianuarie 2013 a fost publicata H.G. nr. 

20/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de 

aplicare a titlului VII „Accize si alte taxe speciale“ din Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal. 
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RIL admis. Contestatii impotriva deciziilor de stabilire a pensiilor si de 
recalculare 

In Monitorul Oficial nr. 51 din 23 ianuarie 2013 a fost publicata Decizia 
nr. 19 din 10 decembrie 2012 a ICCJ, completul competent sa judece 
recursul in interesul legii. 

Principalele prevederi 
 

 Completul a luat in examinare recursurile in interesul legii formulate de procurorul general al 

Parchetului de pe langa ICCJ si Colegiul de conducere al Curtii de Apel Craiova cu privire la interpretarea 

si aplicarea dispozitiilor art. 2 lit. e) si art. 164 alin. (2) si (3) din Legea 19/2000 privind sistemul public 

de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si pct. V din anexa la O.U.G. 4/2005 privind recalcularea 

pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, cu referire la 

sporurile si veniturile suplimentare utilizate la determinarea punctajelor anuale pentru perioadele 

anterioare intrarii in vigoare a dispozitiilor Legii nr. 19/2000, in procedura de stabilire si recalculare a 

drepturilor de pensie. 

 Examenul jurisprudential a relevat ca practica instantelor este neunitara in ceea ce priveste 

solutionarea contestatiilor formulate impotriva deciziilor de stabilire a pensiilor in baza Legii 19/2000, 

precum si a contestatiilor impotriva deciziilor de recalculare a pensiilor in temeiul O.U.G. 4/2005, prin 

care reclamantii solicitau valorificarea unor sporuri, indemnizatii si majorari de retributii tarifare. 

 ICCJ, analizand cauza, a decis admiterea recursurilor in interesul legii, stabilind ca in interpretarea si 

aplicarea prevederilor art. 2 lit. e) si art. 164 alin. (2) si (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public 

de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si pct. V din anexa la OUG 4/2005 privind recalcularea 

pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, sporurile si alte 

venituri suplimentare realizate anterior datei de 1 aprilie 2001 vor fi luate in considerare la stabilirea si 

recalcularea pensiilor din sistemul public daca au fost incluse in baza de calcul conform legislatiei 

anterioare, sunt inregistrate in carnetul de munca sau in adeverintele eliberate de unitati, conform 

legislatiei in vigoare, si pentru acestea s-a platit contributia de asigurari sociale.  

 

 
 

 

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate privind reglementarea 
situatiei juridice a unor imobile 

 In Monitorul Oficial nr. 57 din 25 ianuarie 2013 a fost publicata Decizia 
980/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de 
neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) si (4) din O.U.G. nr. 
47/2011 privind reglementarea situatiei juridice a unor sali si gradini de 
spectacol cinematografic, precum si a altor imobile, cu referire la imobilele 
mentionate in anexa nr. 1, pozitiile nr. 92 si 157. 

Principalele prevederi 

 Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 
alin. (1) si (4) din O.U.G. nr. 47/2011 privind reglementarea situatiei juridice a unor sali si gradini de 
spectacol cinematografic, precum si a altor imobile, cu referire la imobilele mentionate in anexa nr. 
1, pozitiile nr. 92 si 157, exceptie invocata de municipiul Drobeta-Turnu Severin, prin primar in 
Dosarul nr. 1.739/54/2011 al Curtii de Apel Craiova – Sectia de contencios administrativ si fiscal, si a 
constatat ca prevederile referitoare la imobilele mentionate la pozitiile nr. 92 si 157 din anexa nr. 1 
care face parte integranta din O.U.G. nr. 47/2011 sunt neconstitutionale. 
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CC a admis exceptia de neconstitutionalitate privind reglementarea 
situatiei juridice a unor sali de spectacol 

In Monitorul Oficial nr. 58 din 25 ianuarie 2013 a fost publicata Decizia nr. 
981/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de 
neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) si (4) din O.U.G. nr. 
47/2011 privind reglementarea situatiei juridice a unor sali si gradini de 
spectacol cinematografic, precum si a altor imobile, cu referire la imobilul 
mentionat in anexa nr. 1, pozitia nr. 13. 
 
 

 
Principalele prevederi 

 Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 
1 alin. (1) si (4) din O.U.G. nr. 47/2011 privind reglementarea situatiei juridice a unor sali si 
gradini de spectacol cinematografic, precum si a altor imobile, cu referire la imobilul cuprins in 
anexa nr. 1 pozitia nr. 13, exceptie invocata de municipiul Onesti, prin primar, in Dosarul nr. 
4.490/110/2010 al Curtii de Apel Bacau – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal si 
constata ca prevederile referitoare la imobilul mentionat la pozitia nr. 13 din anexa nr. 1 care 
face parte integranta din O.U.G. nr. 47/2011 sunt neconstitutionale. 

 

Camera Consultantilor fiscali a stabilit cuantumul cotizatiilor  
pentru anul 2013 

In Monitorul Oficial nr. 58 din 25 ianuarie 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 2/2013 a Camerei Consultantilor Fiscali privind 
aprobarea cotizatiilor, a termenelor de plata si a obligatiilor 
declarative pentru membrii Camerei Consultantilor Fiscali in anul 
2013. 

Principalele prevederi 
 

 Cotizatiile fixe anuale si cotizatiile variabile reprezinta sumele in lei care trebuie achitate de 
catre membrii Camerei Consultantilor Fiscali – persoane fizice active si inactive si persoane juridice 
– in vederea mentinerii in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta 
fiscala si a asigurarii accesului la serviciile acordate de Camera Consultantilor Fiscali membrilor 
acesteia. 

 Pentru membrii Camerei Consultantilor Fiscali inregistrati la data prezentei hotarari in Registrul 
consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala, pentru anul 2013 se 
stabilesc urmatoarele cotizatii fixe: 

 pentru persoane fizice: 

 consultanti fiscali activi – 410 lei; 

 consultanti fiscali inactivi – 170 lei; 

 pentru persoane juridice – 350 lei. 

 Pentru persoanele fizice si persoanele juridice care devin membri ai Camerei Consultantilor Fiscali 
in anul 2013 se stabilesc urmatoarele cotizatii fixe: 

 pentru persoane fizice: 

 consultanti fiscali activi – 1.410 lei; 

 consultanti fiscali inactivi – 1.170 lei; 

 pentru persoane juridice – 2.350 lei. 
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Ministerul Educatiei a aprobat procedura de concurs pentru  
selectarea membrilor ARACIS 

In Monitorul Oficial nr. 57 din 25 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 
3084/2013 al ministrului Educatiei Nationale privind publicarea Procedurii 
de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agentiei Romane de 
Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior. 
 
 Principalele prevederi 

 

 Procedura proprie de selectare prin concurs a membrilor Consiliului ARACIS cuprinde: 

 stabilirea si publicarea conditiilor si criteriilor de selectare a candidatilor in vederea 
respectarii prevederilor legale; 

 organizarea si desfasurarea selectarii prin concurs; 

 validarea si anuntarea rezultatului selectiei. 

 ARACIS este condusa de un consiliu alcatuit din 25 de membri, din care 23 de cadre didactice 
cu functii de predare in invatamantul superior care reprezinta, de regula, domeniile de studii 
universitare si 2 studenti, reprezentanti ai federatiilor studentesti din Romania, reconfirmati la 
inceputul fiecarui an universitar. 

 Anuntarea publica a concursului pentru selectarea candidatilor in vederea ocuparii posturilor 
vacante din Consiliul ARACIS se face de catre Biroul executiv al Consiliului ARACIS, prin 
publicarea intr-un ziar central, afisarea la sediul ARACIS si publicarea pe site-ul agentiei. 

 Inscrierea la concursul pentru selectarea candidatilor se face la sediul ARACIS. Termenul de 
inscriere la concurs este de 15 zile de la anuntarea publica a concursului. 

A fost aprobat regulamentul privind recunoasterea organismelor private de 
inspectie in domeniul alimentar 

In Monitorul Oficial nr. 45 din 21 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 
8/2013 al MADR pentru aprobarea Regulamentului privind recunoasterea 
organismelor private de inspectie si certificare a produselor agricole sau 
alimentare. 
 
 

Conditiile de recunoastere a organismelor private de inspectie si certificare 

 Organismul privat candidat va depune la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, printre 
altele: 

 cererea pentru obtinerea Certificatului de recunoastere de catre organismul privat de 
inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare in vederea efectuarii 
activitatilor de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare pentru a 
dobandi protectia D.O.P, I.G.P. si S.T.G.; 

 copia certificatului de inmatriculare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului 
din Romania, care sa contina si codul unic de inregistrare; 

 copie de pe certificatul de acreditare conform standardului european EN 45011/2001, 
editia a II-a, sau standardului ISO/CEI 65, Regulamentului (CE) nr. 509/2006 si 
Regulamentului (CE) nr. 510/2006. 

 actul constitutiv sau statutul organismului candidat; 

 o scurta prezentare a activitatii din care sa rezulte experienta in domeniul inspectiei si 
certificarii. 
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Au fost modificate Normele privind activitatea de 
subscriere a reasigurarii riscurilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au fost modificate atributiile PAID in domeniul platii despagubirilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Monitorul Oficial nr. 48 din 22 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 2/2013 al CSA pentru modificarea notei anexei nr. 4 la Normele 
privind autorizarea si desfasurarea activitatii de subscriere si cedare in 
reasigurare a riscurilor de catastrofa naturala. 

Principalele prevederi 

 Coeficientii de ajustare se aplica prin inmultire cu sumele in sarcina reasiguratorilor. 

 In cazul in care asiguratorul prezinta orice forme de garantii pentru riscurile cedate in 
reasigurare, emise de entitati financiare cotate conform tabelului de mai sus, sau 
contractele de retrocesiune pentru portofoliul de riscuri catastrofale retrocesionat contin 
clauza «cut through» se va putea lua in considerare ratingul entitatilor financiare sau al 
retrocesionarilor la aplicarea coeficientilor de ajustare din acelasi tabel, cu notificarea scrisa 
a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, insotita de documentele specifice. 

Modificari aduse de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor  

In Monitorul Oficial nr. 47 din 22 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 1/2013 al CSA pentru 
modificarea si completarea Normelor privind Pool-ul de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale, 
puse in aplicare prin Ordinul presedintelui CSA nr. 17/2009. 
 
 Principalele prevederi 

 PAID va avea printre atributii si: 

 decontarea asiguratorilor autorizati cheltuielile efectuate cu activitatea de 
constatare a prejudiciilor rezultate in urma producerii riscurilor asigurate 
obligatoriu; 

 efectuarea platii despagubirilor in baza centralizatorului transmis de asiguratorul 
care a efectuat constatarea si evaluarea prejudiciilor. 

 
Care sunt documentele necesare pentru obtinerea  

atestatului de familie apta sa adopte 

In Monitorul Oficial nr. 56 din 24 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 
631/2013 al MMFPSPV si al Oficiului Roman pentru Adoptii privind 
documentele care se anexeaza cererii de evaluare in vederea eliberarii 
unui nou atestat de persoana sau familie apta sa adopte, ca urmare a 
expirarii atestatului anterior. 
 
 

Principalele prevederi 

 In cazul in care nu au trecut mai mult de 6 luni de la incetarea de drept a valabilitatii 
atestatului de persoana sau familie apta sa adopte ca urmare a expirarii, persoana ori familia 
care solicita evaluarea in vederea eliberarii unui nou atestat formuleaza o cerere scrisa. Cererea 
este insotita numai de urmatoarele documente: 

 declaratie autentica pe propria raspundere cu privire la locuirea efectiva si continua pe 
teritoriul Romaniei in ultimele 12 luni; 

 certificatul de cazier judiciar; 

 adeverinte de venit sau alte documente care atesta veniturile solicitantului/solicitantilor. 
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  A fost stabilita valoarea punctului de pensie pentru anul 2013 

In Monitorul Oficial nr. 53 din 23 ianuarie 2013 a fost publicata O.U.G. 
nr. 1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice. 

Principalele prevederi 

 Valoarea punctului de pensie se majoreaza anual cu 100% din rata medie anuala a inflatiei, la 
care se adauga 50% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut realizat. 

 Incepand cu anul 2013, indicatorii utilizati la stabilirea valorii punctului de pensie pentru anul 
urmator, sunt cei definitivi, cunoscuti in anul curent pentru anul calendaristic anterior, 
comunicati de Institutul National de Statistica. 

 Incepand cu anul 2013, castigul salarial mediu brut realizat este cel definitiv, cunoscut in anul 
precedent celui in care se deschide dreptul la pensie pentru anul calendaristic anterior, 
comunicat de Institutul National de Statistica. 

De la 1 februarie 2013 salariul minim brut pe tara va fi de 750 de lei 

In Monitorul Oficial nr. 52 din 23 ianuarie 2013 a fost publicata H.G. 
nr. 23/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara 
garantat in plata. 
 

Principalele prevederi 

 Incepand cu data de 1 februarie 2013, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se 
stabileste la 750 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore in medie pe luna 
in anul 2013, reprezentand 4,44 lei/ora. 

 Incepand cu data de 1 iulie 2013, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se 
stabileste la 800 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore in medie pe luna 
in anul 2013, reprezentand 4,74 lei/ora. 

 Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de baza, potrivit incadrarii, nu poate fi 
inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. 

 Stabilirea, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca, de 
salarii de baza sub nivelul celui garantat constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 
la 1.000 lei la 2.000 lei. 

 Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute anterior se fac de catre personalul 
Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, prin inspectoratele 
teritoriale de munca judetene si al municipiului Bucuresti, imputernicit, dupa caz, prin ordin al 
ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice. 
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Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate la Senat pe ordinea de zi 
 

Propunere legislativa privind reintroducerea art. 78 si art. 79 in Legea nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca 
 
Proiect de lege privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor 
sume de bani rezultand din contractele incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante 
 
Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 28/2009 privind reglementarea unor 
masuri de protectie sociala 
 
Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si 
stimularea ocuparii fortei de munca 
 

 
 
 

Proiecte de lege si propuneri legislative primite la Senat 

pentru dezbatere si adoptare 
 

Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilorsi al 
senatorilor 
 
- termen pentru depunerea amendamentelor: 21.01.2013 
- termen depunere raport: 22.01.2013 
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Actualitate europeana 
 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Regulamentul de procedura al Consiliului a fost modificat 
 

In Jurnalul Oficial nr. L16 din 19 ianuarie 2013 a fost publicata Decizia Consiliului din 14 ianuarie 2013 de 
modificare a regulamentului de procedura al Consiliului. 
Modificarea a fost adoptata in scopul aplicarii art. 16 alin. (5) din TUE si a art. 3 alin. (3) și (4) din Protocolul (nr. 
36) privind dispozitiile tranzitorii anexat la tratate. Astfel, pentru perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2013 
populatia totala a fiecarui stat membru va fi considerata avand in vedere tabelul publicat in JO. 
Romania isi mentine locul 7 intre statele membre ale Uniunii Europene cu un total de 21.355,8 (x1000). 
 

Toate permisele de conducere eliberate de statele mebre trebuie recunoscute reciproc 
 

In Jurnalul Oficial nr. L19 din 22 ianuarie 2013 a fost publicata Decizia Comisiei din 18 decembrie 2012 privind 
echivalentele intre categoriile de permise de conducere. 
Prezenta decizie se aplica tuturor permiselor de conducere valabile eliberate in statele membre si aflate in 
circulatie. Directiva 2006/126/CE dispune ca toate permisele de conducere eliberate de statele membre, inclusiv 
cele care sunt eliberate inainte de data punerii in aplicare a principiului recunoasterii reciproce, trebuie sa fie 
recunoscute reciproc. Tabelele de echivalente intre categoriile de permise de conducere care sunt eliberate de 
statele membre inainte de punerea integrala in aplicare a Directivei 2006/126/CE si categoriile armonizate de 
permise de conducere definite la art. 4 din Directiva 2006/126/CE sunt prezentate in anexa deciziei. 
 

Au fost aduse modificari referitoare la transportul de marfuri 
 

In Jurnalul Oficial nr. L21 din 24 ianuarie 2013 a fost publicata Decizia nr. 204/2012 a Comitetului mixt al SEE din 
26 octombrie 2012 de modificare a Protocolului 10 la Acordul privind SEE referitor la simplificarea controalelor si 
a formalitatilor in cazul transportului de marfuri. 
 

Masuri menite sa asigure buna functionare a pietei interne 
 

In Jurnalul Oficial nr. L22 din 25 ianuarie 2013 a fost publicata Decizia Consiliului din 22 ianuarie 2013 privind 
autorizarea unei cooperari consolidate in domeniul taxei pe tranzactiile financiare. 
Cooperarea consolidata in domeniul instituirii unui sistem comun al TTF urmareste sa asigure buna functionare a 
pietei interne. Cooperarea consolidata ar trebui sa asigure cadrul juridic necesar pentru instituirea unui sistem 
comun al TTF in statele membre participante si sa garanteze armonizarea elementelor de baza ale taxei.  
 

Masuri de derogare de la Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA 
In Jurnalul Oficial nr. L22 din 25 ianuarie 2013 au fost publicate Decizii de autorizare pentru Republica Belgia, 
Slovenia, Letonia si Portugalia in vederea aplicarii de masuri de derogare de la Directiva 2006/112/CE. 
 

Prioritatile Comitetului Regiunilor pentru anul 2013 
In Jurnalul Oficial nr. C17 din 19 ianuarie 2013 a fost publicata Rezolutia Comitetului Regiunilor privind 
„Prioritatile Comitetului Regiunilor pentru anul 2013 pe baza programului legislativ si de lucru al Comisiei 
Europene”. 
 

Invitatie de depunere a candidaturilor pentru selectarea expertilor-membri ai Forumului la 
nivel inalt pentru imbunatatirea functionarii lantului de aprovizionare cu alimente 
In Jurnalul Oficial nr. C19 din 23 ianuarie 2013 a fost publicata invitatia Comisiei Europene pentru depunerea 
cadidaturilor.  
Pana la 8 februarie 2013 trebuie trimisa o scrisoare de motivatie, impreuna cu formularul de cerere (anexa), 
semnat in mod corespunzator de un reprezentant autorizat al candidatului entitate juridică la adresa de e-mail: 
entr-food-forum@ec.europa.eu.  

 

mailto:entr-food-forum@ec.europa.eu
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Curtea de Justitie a Uniunii Europene  
 

 Hotararea in cauza C-283/11, Sky Österreich GmbH/Österreichischer Rundfunk (ORF) 
 
Limitarea costurilor pentru retransmisia unor scurte extrase de evenimente de mare interes pentru public, 
precum meciurile de fotbal, este valida. Carta drepturilor fundamentale nu se opune ca compensatia 
financiara pe care o poate solicita titularul drepturilor exclusive de retransmisie pentru reportaje scurte ale 
altor posturi sa fie limitata la costurile tehnice. 
 
 Hotararea in cauzele conexate T-225/225/06 RENV, T-255/06 RENV, T-257/06 RENV si T-309/08 RENV, 

Budějovický Budvar, národní podnik v. OHIM 

 

Tribunalul respinge actiunile formulate de Budĕjovický Budvar impotriva inregistrarii "BUD" ca marca 
comunitara pentru bere solicitata de catre Anheuser-Busch. Aceasta marca poate fi inregistrata din cauza 
utilizarii nesemnificative in Franta si Austria a denumirii de origine "Bud". 
 
 Hotararea in cauzele conexate C-186/11 and C-209/11, Stanleybet International Ltd, William Hill 
Organization Ltd, William Hill Plc si Sportingbet plc v. Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos 
Politismou, cu Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP), intervenient 
 
Legislatia UE interzice OPAP de a avea un drept exclusiv de organizare si de exploatare a jocurilor de noroc in 
Grecia. Cu toate acestea, daca statul constata ca liberalizarea pietei este incompatibila cu nivelul de protectie 
a consumatorilor si cu pastrarea ordinii sociale, acesta poate intreprinde reforme ale monopolului, inter alia, 
prin aplicarea unor sanctiuni efective si controale stricte. 
 
 Hotararea in cauza C-360/11, Comisia v Spania 
 
Prin aplicarea cotelor reduse de TVA dincolo de ceea ce este autorizat in temeiul Directivei TVA, Spania nu si-a 
indeplinit obligatiile care ii revin in temeiul legislatiei UE. Spania aplica o cota redusa la o gama mai larga de 
produse decat cele prevazute in cadrul Directivei TVA in domeniul produselor farmaceutice si echipamentelor 
medicale. 
 
 Hotararea in cauza C-416/10, Jozef Križan and Others v Slovenská inšpekcia životného prostredia 
 
Publicul trebuie sa aiba acces la o decizie de planificare urbana privind instituirea unei instalatii avand efecte 
semnificative asupra mediului. Protectia secretelor comerciale nu pot fi invocate pentru a refuza accesul. 
 
 Opinia Avocatului General in cauza C-583/11 P, Inuit Tapiriit Kanatami si altii v Parlament si Consiliu 
 
Potrivit avocatului general Kokott, Tribunalul a respins actiunea introdusa de Inuit impotriva interdictiei 
privind comertul cu produse derivate din foca in UE ca fiind inadmisibila. Tribunalul a constatat in mod 
intemeiat ca posibilitatea prevazuta in Tratatul de la Lisabona pentru persoanele fizice de a introduce actiuni 
in fata instantelor europene impotriva actelor UE de aplicare generala nu se aplica actelor legislative. 

 

Actualitate europeana 
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Politistii ar putea participa la concursurile pentru 
posturile de conducere chiar daca sunt in curs de 
urmarire penala 
 
Ministerul Afacerilor Interne a publicat in data de 24 ianuarie 2013 un proiect de 
ordin pentru modificarea Ghidul carierei politistilor si cadrelor militare din 
Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul M.A.I. nr. 69/2009. 

Ministerul Finantelor Publice a publicat in data de 21 ianuarie 2013 un proiect de 
ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. 

MFP propune modificarea extensiva a Codului fiscal 

 

Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

Schimbari preconizate 
 

Proiectul propune abrogare a patru dispozitii cuprinse in ghid: art. 20 alin. (1) lit. e), art. 21 alin. (1) lit. e), art. 22 lit. f) si art. 23 
alin. (1) lit. e) 
 
Articolele 20-23 din Ordinul 69/2009 prevad conditiile minime obligatorii cumulative pentru participarea la examenul/concursul 
organizat în vederea ocupării unor funcţii de conducere, iar modificarile propuse vizeaza eliminarea conditiei ca cei care isi 

depun candidatura sa nu se afle in curs de urmarire penala. 
 
Propunerile, sugestiile si opiniile privind proiectul de act normativ se primesc la adresa de e-mail: 
legislatie@mai.gov.ro, in termen de 10 zile de la publicare. 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca promovarea actului normativ este determinata de: 
  

 necesitatea stabilirii regimului fiscal aplicabil unor operatiuni patrimoniale efectuate de societatile 
comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata intrucat 
acestea au obligatia de a aplica IFRS la intocmirea situatiilor financiare individuale; 
 modificarea conditiilor de aplicare a sistemului pe venitul microintreprinderilor urmareste 
includerea categoria contribuabililor platitori si a acelora care inregistreaza pierderi concomitent 
cu derularea unor cifre de afaceri importante; 
 necesitatea luarii unor masuri de protectie impotriva erodarii bazei fiscale datorata 
transferului de venituri/capital catre jurisdictii cu care Romania nu are incheiate instrumente 
juridice privind schimbul de informatii in domeniul fiscal; 
 asigurarea conformitatii legislatiei nationale cu acquis-ul comunitar in domeniu privind TVA; 
 necesitatea stabilirii ajustarilor de TVA ce trebuie efectuate in cazul furtului la data constatarii 
lipsei din gestiune; 
 necesitatea instituirii unei declaratii pentru reflectarea taxei care trebuie platita/recuperata 
dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA; 
 necesitatea reglementarii de urgenta a unor aspecte procedurale generate de intrarea/iesirea 
din sistemul TVA la incasare; 
 instituirea cadrului legal pentru radierea din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor 
impozabile care nu prezinta certificatele de cazier judiciar ale noilor administratori si/sau asociati; 
 cresterea eficientei activitatii de administrare a creantelor fiscale. 

 Sugestiile si opiniile referitoare la proiect pot fi transmise in scris pe adresa publicinfo@mfinante.ro, in termen 
de 10 zile de la publicare. 
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O taxa pe monopolurile naturale ar putea fi introdusa 

Ministerul Finantelor Publice a publicat in data de 21 ianuarie 2013 un proiect de 
ordonanta privind impunerea unor masuri de impozitare suplimentara pe 
activitatile cu caracter de monopol natural permise de stat prin contracte de 
privatizare sau prin concesionarea unor active detinute de stat sau a unor servicii 
publice. 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca se intentioneaza instituirea unei taxe pe monopolurile 
naturale, incluse in tarifele practicate de companiile din sectorul energie electrice si al gazelor naturale. 
Valoarea acestei taxe este de 0.45 lei/MWh si este aplicabila pentru energia pentru care se aplica 
tarifele aferente serviciilor de transport energie electrica sau gaze naturale si respectiv valoarea de 1.25 
lei/MWh energiei pentru care se aplica tarifele aferente serviciilor de distributie energie electrica sau 
gaze naturale. Se excepteaza de la aplicarea acestei taxe operatorii de distributie de energie electrica 
sau gaze naturale care au un numar de clienti mai mic de 100.000.  
 
Taxa s-ar aplica de la 1 februarie 2013 pana la data de 31 decembrie 2014. 
 
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. 

MJ ia masuri pentru incorporarea acquis-ului european  
privind cooperarea judiciara internationala in materie penala 

Ministerul Justitiei a publicat in data de 25 ianuarie 2013 un proiect de lege 
pentru modificarea si completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea 
judiciara internationala in materie penala. 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca evolutia permanenta a legislatiei adoptate la nivelul 
UE, precum si constatarea existentei la nivelul Legii nr. 302/2004,a unor reglementari perfectibile 
au condus la elaborarea prezentului proiect de lege.  
 
Din perspectiva extradarii, au fost aduse modificari si/sau completari unor articole din legea in 
vigoare, respectiv art. 10, 42, 43, 44, 46, 65, 66, 82, precum si completari prin introducerea unui 
nou articol 661. „Extradarea simplificata”.  
 
Din perspectiva mandatului european de arestare, au fost aduse modificari si/sau completari unor 
articole din legea in vigoare, unele dintre acestea pentru a pune in acord legea cu o serie de 
hotarari pronuntate in recurs in interesul legii de catre ICCJ in 2008, precum si pentru solutionarea 
unor probleme de practica judiciara semnalate in perioada 2009-2011 de catre instantele 
judecatoresti si Ministerul Public ori constatate la nivelul directiei de specialitate din cadrul MJ.  
 
Proiectul mai propune modificari privind: transferul de proceduri in materie penala, sistemul de 
recunoastere si executare a hotararilor judecatoresti in relatia cu statele terte, identificarea 
produselor si instrumentelor infractiunii in relatia cu alte state, precum si transpunerea unor 
Directive si Decizii cadru europene. 

 Sugestiile si opiniile referitoare la proiect se primesc pe adresa M.J., str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti, pe 
fax la nr. 0372041079/0372041084 sau la adresa de dreptinternational@just.ro, pana pe 11 februarie, inclusiv. 
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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 pentru perioada 29 - 31 Ianuarie 

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

http://www.infolegal.ro/agenda-obligatiilor-fiscale-aprilie/2012/04/04/agenda-obligatiilor-fisc
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 Legea finantelor publice nr. 500/2002 
delimiteaza institutiile publice, dupa 
finantare, in:  
 
a) institutii finantate integral din bugete;  
b) institutii finantate din venituri proprii si in 
completare din subventii acordate de la 
diverse bugete;  
c) institutii finantate integral din venituri 
proprii; d) institutii finantate in baza unor acte 
normative speciale, respectiv din fonduri 
externe nerambursabile etc. 
 Grupa 77 „Finantari, subventii, transferuri, 
alocatii bugetare cu destinatie speciala, 
fonduri cu destinatie speciala” reflecta sursele 
de finantare la dispozitia institutiilor publice. 
Institutiile publice finantate integral din 
bugete – indiferent de finantare utilizeaza 
contul 770 „Finantarea de la buget” pentru a 
evidentia platile nete de casa efectuate din 
creditele bugetare aprobate. 
 

Contabilitatea finantarii institutiilor publice 

Platile nete de casa cuprind totalitatea operatiilor prin care trezoreriile elibereaza 
numerar, respectiv efectueaza plati prin virament institutiei publice pentru 
realizarea sarcinilor prevazute in buget. 
 
 
Pentru mai multe detalii 
 
a se vedea Marinela-Daniela Manea, Contabilitatea institutiilor publice. Editia a II- a, 
Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2013 

 
 

http://www.beckshop.ro/contabilitatea_institutiilor_publice_editia_a_ii_a-p6192.html?utm_source=infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte%2Brecomandata&utm_campaign=promo%2Bbeckshop
http://www.beckshop.ro/contabilitatea_institutiilor_publice_editia_a_ii_a-p6192.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
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
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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