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Ordonanta privind amanarea intrarii in vigoare a NCPC  
a fost publicata in Monitorul Oficial 

In Monitorul Oficial nr. 68 din 31 ianuarie 2013 a fost publicata 
O.U.G. nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru 
punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea 
unor acte normative conexe. 

Principalele prevederi 
 

 Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012, cu completarile ulterioare, intra in vigoare la 
data de 15 februarie 2013. 

 Lege nr. 134/2010 intra in vigoare la data prevazuta la art. 81, cu exceptia dispozitiilor art. 80, 
care intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, si a dispozitiilor art. 38 pct. 1 si 2, care intra in vigoare la data de 1 iulie 2013. 

 Dupa alineatul (2) al articolului 13 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din 
contractele incheiate intre comercianti si consumatori se introduce un nou alineat care prevede 
ca „Hotararea instantei este supusa numai apelului.” 

 Prevederile art. 13 alin. (3) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele 
incheiate intre comercianti si consumatori, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica 
in procesele incepute in perioada 15 februarie 2013–30 iunie 2013. 

 Dispozitiile art. 2 alin. (12) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de 
mediator, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la sanctiunea inadmisibilitatii 
cererii de chemare in judecata, se aplica numai proceselor incepute dupa data de 1 august 
2013. 

 Termenul prevazut la art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator referitor la intrarea in vigoare a 
dispozitiilor art. 601din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de 
mediator, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga dupa cum urmeaza: 

 pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, 
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012, cu 
completarile ulterioare, in ceea ce priveste dispozitiile alin. (1) lit. a)–f); 

 pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, 
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, in ceea ce 
priveste dispozitiile alin. (1) lit. g). 
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In Monitorul Oficial nr. 69 din 1 februarie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 

359/C/2013 al ministrului Justitiei pentru aprobarea formularelor utilizate 

in procedura cu privire la cererile de valoare redusa prevazuta de art. 

1.025-1.032 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila. 

Principalele prevederi 
 

Instanta judecatoreasca 

 La aceasta rubrica trebuie sa indicati judecatoria careia ii adresati cererea. 

Identificarea partilor 

 In procedura cu privire la cererile de valoare redusa, partile nu au obligatia de a fi reprezentate 
de avocat. Paratului i se va comunica, in copie, formularul de cerere si, daca este cazul, inscrisurile 
depuse de dumneavoastra. Paratului i se ofera posibilitatea de a-si prezenta punctul de vedere. 

Informatii privind cererea introductiva 

 Formularul de cerere este disponibil si pe site-ul Ministerului Justitiei (www.just.ro), si pe 
portalul instantelor de judecata (portal.just.ro). 

 Domeniul de aplicare a procedurii cu privire la cererile de valoare redusa: Retineti faptul ca 
procedura cu privire la cererile de valoare redusa are un domeniu de aplicare limitat.  

 Cererile cu o valoare mai mare de 10.000 lei la data sesizarii instantei sau cele care sunt 
mentionate la art. 1.025 alin. (2) si (3) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, 
republicata, cu completarile ulterioare (cererile in materie fiscala, vamala sau administrativa; 
cererile privind angajarea raspunderii statului pentru acte sau omisiuni in cadrul exercitarii 
autoritatii publice, etc.) nu pot fi solutionate potrivit acestei proceduri.  

 In cazul in care cererea nu poate fi solutionata potrivit acestei proceduri, instanta 
judecatoreasca va va informa in acest sens, iar, daca nu va retrageti cererea, aceasta va fi judecata 
potrivit dreptului comun.  

 In cazul in care nu doriti continuarea procedurii in aceste conditii, trebuie sa va retrageti 
cererea. 

 In cazul cererilor evaluabile in bani, indicati doar valoarea obligatiei principale, fara a preciza si 
dobanzile, cheltuielile de judecata si alte venituri accesorii. 

 In cazul in care cererea nu este evaluabila in bani, va rugam sa indicati valoarea estimativa a 
acesteia.  

 In cazul in care pretindeti dobanzi contractuale (de exemplu, in cazul unui credit), va rugam sa 
precizati rata dobanzii si data de la care ar trebui sa curga dobanda. In cazul in care solicitati plata 
unor dobanzi diferite, trebuie sa completati rata dobanzii si perioadele in care ar trebui sa curga 
fiecare dintre dobanzi. 

 In cazul in care obtineti castig de cauza, instanta judecatoreasca poate aproba acordarea de 
dobanzi legale; va rugam sa precizati daca solicitati acest lucru si, daca este cazul, data de la care ar 
trebui sa curga dobanda legala. 

 In cazul in care solicitati restituirea cheltuielilor de judecata (de exemplu, onorariul avocatului), 
precizati acest lucru. 

 

Afla cum trebuie completata cererea de valoare redusa 
 prevazuta de Codul de procedura civila 
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Principalele prevederi 
 

 Prin incheierea din 8 martie 2012, pronuntata in Dosarul nr. 1.076/59/2011, Curtea de Apel 
Timisoara – Sectia contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de 
neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004 si ale art. 21 alin. (2) teza intai din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicata din oficiu intr-o cauza avand ca obiect solutionarea unei 
cereri de revizuire a unei decizii civile prin care a fost respins, fara a se evoca fondul, recursul 
formulat intr-o cauza privind restituirea taxei pe poluare. 

 In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate Curtea de Apel Timisoara – Sectia contencios 
administrativ si fiscal argumenteaza, mai intai, teza admisibilitatii exceptiei, in conditiile in care, in 
prezent, dispozitiile art. 21 alin. (2) teza intai din Legea nr. 554/2004 sunt abrogate. 

 O hotarare judecatoreasca, desi definitiva si irevocabila, nu poate fi considerata legala atat timp 
cat se intemeiaza pe un act normativ contrar prevederilor dreptului UE, acestea din urma 
beneficiind, in virtutea art. 148 alin. (2) din Constitutie, de aplicare prioritara fata de dispozitiile 
contrare din legile interne. Curtea a retinut in jurisprudenta sa ca principiul stabilitatii raporturilor 
juridice nu poate implica promovarea unui drept prin intermediul unei ilegalitati (a se vedea, in acest 
sens, Decizia nr. 404 din 10 aprilie 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 347 
din 6 mai 2008). 

 Asadar, in aceasta situatie, posibilitatea revizuirii unei hotarari judecatoresti pronuntate cu 
incalcarea dreptului UE constituie singura modalitate de contracarare a efectelor principiului 
potrivit caruia fraus omnia corrumpit. Nu in ultimul rand, dreptul la un proces echitabil presupune 
eo ipso prezumtia de conformitate a actelor normative interpretate si aplicate de instanta 
judecatoreasca in actul de infaptuire a justitiei cu legislatia prioritara a UE. 

 Curtea recunoaste necesitatea urmaririi si mentinerii unui echilibru intre respectarea dreptului 
la un proces echitabil si a principiului securitatii raporturilor juridice, insa abrogarea motivului de 
revizuire a hotararilor judecatoresti irevocabile pronuntate cu incalcarea principiului prioritatii de 
aplicare a dreptului UE nu reprezinta nicidecum o solutie de mediere. 

 Aplicand cele retinute de Curtea Constitutionala, rezulta ca dispozitiile art. 21 alin. (2) din Legea 
nr. 554/2004 vor continua sa produca efecte juridice dupa publicarea prezentei decizii in Monitorul 
Oficial al Romaniei, cu exceptia prevederilor cuprinse in teza a doua a textului, declarate ca 
neconstitutionale prin Decizia nr. 1.609 din 9 decembrie 2010. Efectele juridice ale acestor din urma 
norme au incetat in virtutea dispozitiilor art. 147 alin. (1) din Constitutie. 

 Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate ridicata, din oficiu, de Curtea de 
Apel Timisoara – Sectia contencios administrativ si fiscal in Dosarul nr. 1.076/59/2011 si constata ca: 

 Legea nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, in ansamblul sau, este neconstitutionala; 

 prevederile art. 21 alin. (2) teza intai din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 
sunt neconstitutionale in masura in care se interpreteaza in sensul ca nu pot face obiectul 
revizuirii hotararile definitive si irevocabile pronuntate de instantele de recurs, cu incalcarea 
principiului prioritatii dreptului Uniunii Europene, atunci cand nu evoca fondul cauzei. 

Prevederile Legii contenciosului administrativ in materia revizuirii  
sunt neconstitutionale 

In Monitorul Oficial nr. 61 din 29 ianuarie 2013 a fost publicata Decizia nr. 

1039/2012 a Curtii Constitutionale din 5 decembrie 2012 referitoare la 

exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 299/2011 pentru 

abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 

554/2004 si ale art. 21 alin. (2) teza intai din Legea nr. 554/2004. 
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Curtea Constitutionala s-a pronuntat in privinta constitutionalitatii 
prescriptiei speciale a raspunderii penale 

In Monitorul Oficial nr. 67 din 31 ianuarie 2013 a fost publicata Decizia nr. 
1092 a Curtii Constitutionale din 18 decembrie 2012 referitoare la 
exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 124 din Codul penal. 

Principalele prevederi 
 

 Avocatul Poporului a sesizat direct Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate 

a prevederilor art. 124 C.pen. 

 In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate Avocatul Poporului sustine ca dispozitiile legale 

atacate contravin prevederilor art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea cetatenilor in fata legii si ale 

art. 15 alin. (2) referitor la principiul aplicarii legii penale mai favorabile. 

 Astfel, tratamentul juridic al persoanelor care se afla intr-o procedura judiciara nu este 

justificat de situatia diferita in care s-ar afla acestia, ci de celeritatea solutionarii cauzei. 

 Un astfel de criteriu exterior conduitei persoanei interesate este in contradictie cu principiul 

egalitatii in fata legii al cetatenilor, conform caruia la situatii egale tratamentul juridic aplicat nu 

poate fi diferit.  

 Instituirea acestui tratament diferit in functie de momentul in care instanta de judecata a 

solutionat cauza nu are, in opinia Avocatului Poporului, o justificare obiectiva si rezonabila. 

 In jurisprudenta Curtii Constitutionale, determinarea caracterului „mai favorabil“ are in vedere 

o serie de elemente, cum ar fi: cuantumul sau continutul pedepselor, conditiile de incriminare, 

cauzele care exclud sau inlatura raspunderea penala, influenta circumstantelor atenuante sau 

agravante, normele privitoare la participare, tentativa, recidiva etc. (Decizia Curtii Constitutionale 

nr. 1.483 din 8 noiembrie 2011). 

 Asa fiind, criteriile de determinare a legii penale mai favorabile au in vedere atat conditiile de 

incriminare si de tragere la raspundere penala, cat si conditiile referitoare la prescrierea 

raspunderii penale prin implinirea termenului de prescriptie speciala. 

 Astfel, Curtea constata ca prevederile art. 124 C.pen., care constituie obiectul exceptiei de 

neconstitutionalitate formulate direct de Avocatul Poporului, sunt constitutionale in masura in 

care nu impiedica aplicarea legii penale mai favorabile faptelor savarsite sub imperiul legii vechi. 

 
 

Principalele prevederi 

 In scopul combaterii consumului excesiv de produse din tutun si bauturi alcoolice, altele decat 
vinul si berea, prevazute in prezenta lege, precum si pentru finantarea cheltuielilor de sanatate, se 
instituie unele contributii ce se constituie ca venituri proprii ale Ministerului Sanatatii Publice. 

 Veniturile prevazute anterior vor putea fi folosite de catre Ministerul Sanatatii si pentru 
majorari de capital social prin aport in numerar, in conditiile legii, la societatile aflate sub 
autoritatea Ministerului Sanatatii la care statul este actionar majoritar. 

 

Legea privind reforma in domeniul sanatatii a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 67 din 31 ianuarie 2013 a fost publicata 
O.U.G. nr. 2/2013 pentru completarea art. 362 din Legea nr. 
95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. 
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Principalele atributii ale directiei regim permise de conducere  
au fost modificate 

In Monitorul Oficial nr. 66 din 31 ianuarie 2013 a fost publicata O.G. nr. 
10/2013 pentru modificarea art. 115 din 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. 
 
 

 

Principalele prevederi 

 Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor are urmatoarele atributii 
principale: 

 raspunde de punerea in aplicare a reglementarilor legale in domeniul evidentei 
permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare, precum si al desfasurarii 
examenelor pentru obtinerea permiselor de conducere; 

 elaboreaza normele si metodologiile de lucru utilizate de serviciile publice comunitare 
regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor; 

 asigura dotarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si 
inmatriculare a vehiculelor cu tipizate speciale necesare emiterii autorizatiei de 
circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor si cu echipamente informatice 
aferente activitatii de inmatriculare a vehiculelor, de eliberare a permiselor de conducere 
si certificatelor de inmatriculare si de examinare in vederea obtinerii permisului de 
conducere. 

 

CSA a aprobat metodologia de calcul  a rezervelor tehnice minimale 
pentru activitatea de asigurari generale 

In Monitorul Oficial nr. 59 din 28 ianuarie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 5/2013 al CSA pentru modificarea anexei la Normele 
privind metodologia de calcul si evidenta a rezervelor tehnice 
minimale pentru activitatea de asigurari generale. 

Principalele prevederi 
 

 Prezenta metodologie de calcul este valabila pentru asiguratorii care la data pentru care se 
efectueaza calculul au subscris riscuri prin contracte de asigurari obligatorii de raspundere civila 
pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule de cel putin 5 ani. 

 Asiguratorii care subscriu contracte de asigurari obligatorii de raspundere civila de mai putin 
de 5 ani vor utiliza aceeasi metodologie folosind estimari statistice corespunzatoare unui istoric de 
cel putin 5 ani. 

 Rezerva de daune neavizate aferenta contractelor de asigurari obligatorii de raspundere civila 
pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule nu poate fi mai mica decat cea care se 
calculeaza utilizand metoda prevazuta in prezenta metodologie. 

 In vederea efectuarii calculului se analizeaza datele semestriale aferente dosarelor de dauna 
pentru contractele de asigurari obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin 
accidente de vehicule, inregistrate in ultimii 5 ani (respectiv 10 perioade semestriale) anteriori 
datei pentru care se efectueaza calculul. 
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CSA a modificat normele privind autorizarea si functionarea asiguratorilor 

In Monitorul Oficial nr. 66 din 31 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 
6/2013 al CSA pentru modificarea si completarea Normelor privind 
autorizarea si functionarea asiguratorilor. 

Principalele prevederi 

 Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va decide, in termen de 4 luni de la data depunerii 
documentatiei complete, asupra acordarii autorizatiei de functionare pe baza careia asiguratorul 
va putea desfasura activitate de asigurare. 

 Persoanele desemnate in functii de conducere care nu sunt specifice domeniului asigurarilor 
sunt conducatorii compartimentelor economico-financiar, juridic, control intern, audit intern, 
tehnologia informatiei. 

 
 

CCF a stabilit nivelul taxei pentru inscrierea  
la examenul de intrare in profesie 

In Monitorul Oficial nr. 62 din 29 ianuarie 2013 a fost publicata Hotararea 
nr. 1/2013 a Camerei Consultantilor Fiscali privind aprobarea nivelului 
taxei de inscriere la examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal, 
pentru anul 2013. 
 
 

Efectuarea platii 

 In anul 2013, nivelul taxei de inscriere la examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal 
este de 500 lei. 

 Plata taxei se poate face in contul Camerei Consultantilor Fiscali (CUI 18677087), deschis la 
Banca Transilvania, Sucursala Lipscani – IBAN RO36BTRL04101202D58602XX, sau in contul 
deschis la Banca Comerciala Romana Sucursala Sector 4 – IBAN RO91RNCB0075119726870001, 
precum si in numerar la sediul Camerei Consultantilor Fiscali din municipiul Bucuresti, str. Alecu 
Russo nr. 13–19, et. 2, ap. 9, sectorul 2. 

MMFPS a aprobat cuantumul taxei pentru acreditarea 
 furnizorilor de servicii in domeniul muncii 

 

In Monitorul Oficial nr. 62 din 29 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 
151/2013 al ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor 
Varstnice privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea 
furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de 
munca pentru anul 2013. 
 
 Principalele prevederi 

 

 Cuantumul taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea 
ocuparii fortei de munca se stabileste, pentru anul 2013, la valoarea de 376,02 lei. 

 Taxa se achita pentru fiecare serviciu prestat. 

 Sumele incasate din taxa se fac venit la bugetul asigurarilor pentru somaj. 
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In Monitorul Oficial nr. 63 din 29 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 71/2013 al ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor 
financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2012. 

Principalele prevederi 

 Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale si 
locale, institutiile publice autonome si institutiile publice subordonate au obligatia, potrivit 
Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sa 
intocmeasca situatii financiare trimestriale si anuale. 

 Situatiile financiare ale anului 2012 reprezinta documente oficiale de prezentare a 
situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, 
precum si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31 decembrie 2012. 

 Situatiile financiare anuale se compun din: bilant, contul de rezultat patrimonial, 
situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor in structura activelor 
nete/capitalurilor proprii, conturile de executie bugetara si anexe la situatiile financiare 
care includ politici contabile si note explicative. 

 Situatiile financiare se intocmesc in moneda nationala, respectiv in iei, fara subdiviziuni 
ale leului. Pentru necesitati proprii de informare si la solicitarea unor organisme 
internationale se pot intocmi situatii financiare si intr-o alta moneda. 

 Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, Ministerul Finantelor Publice intocmeste anual bilantul institutiilor 
publice. 

 Bilantul anual al institutiilor publice, in structura stabilita de Ministerul Finantelor 
Publice, se prezinta Guvernului odata cu contul general anual de executie a bugetului de 
stat. 

MFP a aprobat metodologia privind depunerea  
situatiilor financiare ale institutiilor publice 

MAI a modificat atributiile directorului general al compartimentului juridic 

In Monitorul Oficial nr. 65 din 30 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 
5/2013 al ministrului Afacerilor Interne pentru completarea 
Regulamentului de organizare si functionare a Directiei generale juridice, 
aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 100/2011. 
 
 

Principalele prevederi 

 Directorul general este imputernicit sa semneze, in numele si pentru ministrul afacerilor 
interne, orice act de procedura necesar pentru solutionarea dosarelor, aflate pe rolul 
instantelor de judecata, in care ministrul afacerilor interne are calitate procesuala. 

 Acesta supune spre aprobare ministrului afacerilor interne, anterior transmiterii catre 
instanta de judecata competenta, documentele intocmite, in numele si pentru acesta, cu ocazia 
declararii si renuntarii la cai de atac, a declararii si motivarii cailor extraordinare de atac, a 
formularii cererilor de interventie, de chemare in garantie, reconventionale si de recuzare, in 
dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata, in care ministrul afacerilor interne are calitate 
procesuala. 
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Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate la Senat pe ordinea de zi 
 

PropunerelegislativapentrumodificareaLegii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somajsi 
stimularea ocupariifortei de munca 
 
Propunere legislativa pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 84/2012 privind unele masuri referitoare la 
veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice 
 
Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 

 
Proiect de lege privind majorarea capitalului detinut de Romania la Banca Europeana de Investitii 
 

 
 
 

Proiecte de lege si propuneri legislative primite la Senat 

pentru dezbatere si adoptare 
 

Proiect de lege – Legea bugetului de stat pe anul 2013 
 
- termen pentru depunerea amendamentelor: 26.01.2013 
- termen depunere raport: 04.02.2013 
 
Proiect de lege – Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013 
 
- termen pentru depunerea amendamentelor: 26.01.2013 
- termen depunere raport: 04.02.2013 
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Actualitate europeana 
 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

A fost modificata Directiva privind exercitarea dreptului de a fi ales in Parlamentul European 
 

In Jurnalul Oficial nr. L26 din 26 ianuarie 2013 a fost publicata Directiva 2013/1/UE A Consiliului din 20 
decembrie 2012 de modificare a Directivei 93/109/CE in ceea ce priveste anumite norme de exercitare a 
dreptului de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetatenii Uniunii care au resedinta intr-un stat 
membru in care nu sunt resortisanti. 
Pentru a asigura o identificare mai eficienta a candidatilor inregistrati atat pe listele statului membru de origine, 
cat si pe listele statului membru de resedinta, lista cu datele pe care trebuie sa le furnizeze cetatenii Uniunii 
atunci cand isi depun candidatura in statul membru de resedinta ar trebui sa includa data si locul nasterii 
acestora si ultima adresă in statul lor membru de origine. 
 

Note explicative la Nomenclatura combinata a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. C25 din 26 ianuarie 2013 au fost Note explicative la Nomenclatura combinata a UE. 
Notele explicative la Nomenclatura combinata a Uniunii Europene, astfel cum au fost publicate in Jurnalul Oficial 
nr. C137 din 6 mai 2011, se modifica in temeiul art. 9 alin. (1) lit. (a) a doua liniuta din Regulamentul (CEE) nr. 
2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful vamal comun. 
 

Autoritatea Europeana pentru Protectia Datelor a publicat rezumatele unor Avize 
 

In Jurnalul Oficial nr. C27 din 29 ianuarie 2013 au fost publicate Rezumatele Avizelor Autoritatii Europene pentru 
Protectia Datelor referitoare la: 

- propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de simplificare a transferului de 
autovehicule inmatriculate in alt stat membru, in interiorul pietei unice; 

- propunerea Comisiei de directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind executarea Directivei 
96/71/CE privind detasarea lucratorilor in cadrul prestarii de servicii si la propunerea Comisiei de regulament 
al Consiliului privind exercitarea dreptului de a desfasura actiuni colective in cadrul libertatii de stabilire si al 
libertatii de a presta servicii. 

 
Raport special al Curtii de Conturi 
 

In Jurnalul Oficial nr. C28 din 30 ianuarie 2013 a fost publicat raportul special nr. 20/2012 „Finantarea acordata 
in cadrul masurilor structurale pentru proiectele de infrastructura de gestionare a deseurilor municipale 
contribuie cu eficacitate la indeplinirea de catre statele membre a obiectivelor politicii UE in materie de 
deseuri?” 
 

Recomandarile AEPD privind sistemul EURODAC 
 

In Jurnalul Oficial nr. C28 din 30 ianuarie 2013 a fost publicat Rezumatul Avizului Autoritatii Europene pentru 
Protectia Datelor referitor la propunerea modificata de regulament al Parlamentului European si al Consiliului 
privind instituirea sistemului „EURODAC” pentru compararea amprentelor digitale in scopul aplicarii eficace a 
Regulamentului (UE) nr. *…/…+ (reformare). 

Ultima publicatie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. C 26 din 26 ianuarie 2013 a fost publicata ultima publicatie CJUE. 
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Curtea de Justitie a Uniunii Europene  
 

Hotararea in cauza C-12/11, Denise McDonagh/Ryanair Ltd 
 
Operatorul de transport aerian trebuie sa acorde asistenta pasagerilor al caror zbor a fost anulat din cauza unor 
imprejurari exceptionale, precum inchiderea spatiului aerian ca urmare a eruptiei vulcanului Eyjafjallajökull. 
Dreptul Uniunii nu prevede o limitare temporala sau pecuniara a acestei obligatii de asistenta a pasagerilor 
(cazare, masa, bauturi racoritoare). 
 
 Concluziile avocatului general in cauza C-677/11, Doux Élevages si Coopérative agricole UKL-AREE  
 
O contributie voluntara obligatorie (CVO), extinsa printr-o decizie a autoritatilor nationale la toti membrii unei 
organizatii de schimburi agricole recunoscute, nu este considerat ajutor de stat. Contributia nu constituie un 
avantaj acordat in mod direct sau indirect prin intermediul resurselor publice ale statului. 
 

 

Actualitate europeana 
 

 

Concursuri europene 
 

Inainte de a va depune candidatura la oricare dintre posturile europene scoase la concurs, 
trebuie sa cititi cu atentie Ghidul aplicabil concursurilor generale, publicat in Jurnalul Oficial 
nr. C 270A din 7 septembrie 2012, precum si pe site-ul internet al EPSO.  

 

 
 

  Procedura de recrutare pentru Parlamentul European, JO C 27 din 29.01.2013 

Parlamentul European organizeaza procedura de selectie pentru: 

PE/162/S – Sef de unitate (AD 9) – Biroul de informare al Parlamentului European din Romania 

Procedura de selectie necesita un nivel de studii care sa corespunda unui ciclu complet de studii 

universitare absolvite cu diploma recunoscuta oficial in unul dintre statele membre ale Uniunii 

Europene. Candidatii trebuie sa fi acumulat, pana la data-limită de depunere a candidaturilor si 

dupa eliberarea diplomei mentionate mai sus, o experienta de minimum 10 ani in legatura cu 

natura functiei, dintre care cel putin trei ani in funciii de conducere. 

Textul integral este publicat in Jurnalul Oficial C 27A din 29 ianuarie 2013. 

  Oficiul European pentru Selectia Personalului organizeaza concurs general, JO C 29 din 31.01.2013 

EPSO/AD/248/13 – Administratori (AD 6) in sectorul constructiilor in urmatoarele domenii: 

1. Securitatea cladirilor; 

2. Inginerie in domeniul tehnicilor speciale de constructie. 

Anuntul de concurs este publicat in Jurnalul Oficial C 29A din 31 ianuarie 2013. 

Pentru informatii suplimentare http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/ 
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Reglementarea esalonarilor la plata a fost modificata 
 
Ministerul Finantelor Publice a publicat in data de 28 ianuarie 2013 un proiect de 
ordonanta pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 29/2011 privind 
reglementarea acordarii esalonarilor la plata. 

Ministerul Finantelor Publice a publicat in data de 29 ianuarie 2013 un proiect de 
ordonanta de urgenta privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor 
arierate din economie, precum si alte masuri financiare in anul 2013. 

MFP ia masuri pentru reducerea unor arierate 

 

Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca esalonarea la plata se acorda pe o perioada de maxim 
7 ani pentru toti contribuabilii, de drept public sau privat, atata timp cat nu au intervenit incidente 
in ce priveste functionarea normala a acestora. 
 

Schimbari preconizate 
 

 extinderea sferei de acordare a esalonarii la plata si la alte categorii de obligatii fiscale care, in 
prezent, sunt excluse; 
 reglementarea institutiei retragerii cererii de acordare a esalonarii la plata; 
 extinderea exceptiei de la obligatia de constituire a garantiilor si la alte entitati care 
administreaza bunuri din domeniul public sau privat al statului sau al unitatilor adminstrativ-
teritoriale, inclusiv unitatilor subordonate sau aflate sub autoritatea acestora; 
 extinderea posibilitatii contribuabililor de a-si mentine valabilitatea esalonarii la plata si in cazul in 
care obligatiile fiscale cu termene de plata incepand cu data comunicarii deciziei de esalonare, sunt 
declarate pana la data de 25 a lunii urmatoare scadentei prevazute de lege, nu doar daca le achita. 
 reglementarea institutiei renuntarii la esalonarea la plata si regimul juridic al acesteia;  
 revizuirea termenului de 12 luni in care contribuabilii care sunt beneficiari ai unei esalonari la plata 
si, in acelasi timp, ai unor acte, autorizatii, acord sau alte acte administrative, puteau solicita o noua 
esalonare in cazul in care cererea de acordare a esalonarii la plata a fost respinsa sau retrasa; 
 reglementarea unei proceduri simplificate de acordare a esalonarii la plata in cazul 
contribuabililor cu risc fiscal mic. 
 
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. 

Schimbari preconizate 
 

 prin exceptie de la prevederile art. 49 alin. (132) si (138) din Legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, ordonatorii de credite ai bugetelor locale care inregistreaza arierate la data de 31 
ianuarie 2013 sunt obligati sa diminueze volumul acestora cu cel putin 85%, pana la data de 31 martie; 
 unitatile administrativ-teritoriale sa poata contracta imprumuturi din varsaminte din privatizare, 
inregistrate in contul curent general al Trezoreria pentru achitarea arieratelor catre furnizorii de 
bunuri, servicii si lucrari, inregistrate si neachitate pana in prezent; 
 UNIFARM SA sa poata contracta un imprumut in suma de 3.600 mii lei.  

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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Decrete semnate in perioada 26 ianuarie - 1 februarie 2013 

Dintre decretele semnate de Presedintele Romaniei, domnul Traian 
Basescu, in aceasta perioada mentionam: 
 
• Decretul pentru promulgarea Legii privind unele masuri pentru degrevarea 
instantelor judecatorești, precum și pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii 
nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila; 

• Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului de 
incetare a Conventiei Consulare dintre Republica Socialista Romania si 
Republica Austria din 24 septembrie 1970, semnat la Bucuresti la 13 
septembrie 2012. 
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Agenda obligatiilor fiscale pentru perioada 26 Inuarie - 15 Februarie 

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

 
 

 F E B R U A R I E    

luni  
11 

februarie 

Depunerea Declaratiei de mentiuni privind 
anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul 
persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de 
TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in 
cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul 
de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal 
Formular 096 

Persoanele 
impozabile, 
inregistrate in scopuri 
de TVA conform art. 
153 din C.F., care nu 
au depasit plafonul de 
scutire si care doresc 
sa fie scoase din 
evidenta persoanelor 
inregistrate in scopuri 
de TVA.  

C.F. art. 152 alin. (7) 

OPANAF 1768/2012 

vineri 
15 

februarie 

Depunerea Situatiei livrarilor de tigarete in luna .. 
anul .. pentru luna precendenta  
Formular (anexa nr. 3) 

Antrepozitarii 
autorizati, operatorii 
inregistrati/ 
destinatarii inregistrati 
si importatorii 
autorizati de astfel de 
produse. 

HG 1620/2009 pct. 52 
alin. (1) 

vineri 
15 

februarie 

Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de 
tigarete/tigari si tigari de foi in luna ... anul 
Formular (anexa 311) 

Antrepozitarii 
autorizati, destinatarii 
inregistrati sau 
importatorii autorizati 
pentru produse din 
grupa tutunului 
prelucrat 

  

HG 44/2004 pct. 771 
alin. (1) 

vineri 
15 
februarie 

Depunera Situatiei eliberarilor pentru consum de 
tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte 
tutunuri de fumat in luna ... anul ... 
Formular (anexa 312) 

Antrepozitarii 
autorizati, destinatarii 
inregistrati sau 
importatorii autorizati 
pentru produse din 
grupa tutunului 
prelucrat 

HG 44/2004 pct. 771 
alin. (1) 

 

http://www.infolegal.ro/agenda-obligatiilor-fiscale-aprilie/2012/04/04/agenda-obligatiilor-fisc
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_096_1768.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Situatie_tigarete_HG_1620_2009.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/Calendar/Anexa31e1.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/Calendar/Anexa31e2.pdf
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vineri 
15 februarie 

Depunerea Situatiei centralizatoare privind 
achizitiile si livrarile de produse energetice pentru 
luna precendenta 
Formular (anexa nr. 35) 

Operatorii economici 
care detin autorizatii 
de utilizator final 

C.F. art. 20620 

HG 1620/2009 pct. 82 
alin. (22)  

  

Vineri 15 
februarie 

Depunerea Situatiei centralizatoare privind 
achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile 
de produse finite rezultate in luna pentru luna 
precendenta  
Formular (anexa nr. 35) 

Operatorii economici 
care detin autorizatie 
de utilizator 
final.(alcoolul etilic si a 
produse alcoolice) 

C.F. art. 20658 

HG 1620/2009 pct. 111 
alin. (25) 

Vineri 15 

februarie 

Depunerea Situatiei centralizatoare privind 
achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru 
luna precendenta  
Formular (anexa nr. 47) 

Destinatarii 
inregistrati si 
reprezentantii fiscali 
pentru achizitiile si 
livrarile 
intracomunitare de 
produse accizabile 

C.F. art. 20650 

  

vineri 
15 februarie 

Depunerea Situatiei privind operatiunile 
desfasurate in antrepozitul fiscal de productie 
pentru luna precendenta  
Formular (anexa nr. 48) 

Antrepozitarii 
autorizati pentru 
productie produse 
accizabile, precum si 
terminalul petrolier cu 
iesire in port autorizat 
ca antrepozit fiscal 
pentru operatiunile 
desfasurate in incinta 
acestuia 

C.F. art. 20655  

HG 44/04 pct. 109 

vineri 
15 februarie 

Depunerea Situatiei privind operatiunile 
desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare 
pentru luna precendenta  
Formular (anexa nr. 49) 

Antrepozitarii 
autorizati pentru 
depozitare produse 
accizabile, precum si 
terminalul petrolier cu 
iesire in port autorizat 
ca antrepozit fiscal 
pentru operatiunile 
desfasurate in incinta 
acestuia 

C.F. art. 20655 

HG 44/04 pct. 109 

Vineri 15 
februarie 

Depunerea jurnalelor privind livrarile de 
combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru 
aviatie/navigatie pentru luna precendenta  
Formular (anexa 52)  

Antrepozitarii 
autorizati pentru 
productie/depozitare 

HG 1620/2009 pct. 
113.1 alin. (11)  

Vineri 15 
februarie 

Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de 
combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru 
aviatie/ navigatie pentru luna precendenta  
Formular (anexa 53) 

Antrepozitarii 
autorizati pentru 
depozitare 

HG 1620/2009 pct. 
113.1 alin. (13)  

vineri 
15 
februarie 

Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si 
returnarii marcajelor pentru luna precendenta  
Formular  (anexa nr. 57) 

  

Antrepozitarii 
autorizati, destinatarii 
inregistrati si 
importatorii autorizati 
de produse supuse 
marcarii 

 C.F. art. 20664; HG 
1620/2009 pct. 117.2 
alin. (9) 

 

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Situatie_central_HG_1620_2009.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Situatie_central_HG_1620_2009.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa_47_2012.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa48.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa49.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa_52.1_2012.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Jurnal_anexa53.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Evid_marcaje_HG_1620_2009.pdf
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 Pentru a remedia aceasta situatie, legiuitorul 

a creat reguli care se impun tuturor, inclusiv 

judecatorului. Insa caracterul rigid al legii este o 

frana in calea evolutiei economice si culturale a 

unei societati in continua schimbare. 

 Daca dorim un raspuns judiciar 

corespunzator, nu ar trebui oare sa ii dam 

judecatorului o marja de manevra destul de 

mare? Insa atunci, riscam sa fim arbitrari. 

 Legea si Curtea de casatie definesc asadar 

regulile pe care judecatorul trebuie sa le aplice, 

fara a putea sa le incalce. Inconvenientul este 

acela ca solutia se regaseste fie inchegata, fie 

blocata in limite stricte. 

Judecatorul, un mecanic al dreptului? 

Adesea am suferit din pricina unei justitii intemeiate pe o norma care blocheaza 

judecatorul intr-o camasa de forta, conducandu-l la solutii uneori nerezonabile, 

dupa cum se va vedea intr-unul din numeroasele cazuri pe care mi-a fost dat sa le 

cunosc. 

 
 

Va dorim lectura placuta! 
 

 
Stresul si suferinta la locul de munca 
 
Autor: Beatrice Brenneur 
Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2012 

 
 

Se vorbeste mult despre „puterea judecatorului”.  
Care este ea realmente?  

Daca legea nu fixeaza o regula de urmat, atunci urmeaza jungla:  
legea celui mai puternic. 

http://www.beckshop.ro/stresul_si_suferinta_la_locul_de_munca-p6028.html?utm_source=infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte%2Brecomandata&utm_campaign=promo%2Bbeckshop
http://www.beckshop.ro/stresul_si_suferinta_la_locul_de_munca-p6028.html?utm_source=infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte%2Brecomandata&utm_campaign=promo%2Bbeckshop
http://www.beckshop.ro/stresul_si_suferinta_la_locul_de_munca-p6028.html?utm_source=infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte%2Brecomandata&utm_campaign=promo%2Bbeckshop
http://www.beckshop.ro/stresul_si_suferinta_la_locul_de_munca-p6028.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
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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