
Nr. 24/2013

Perioada
9 – 15 Februarie

www.infolegal.ro/infolegalis



  

Pentru ca informatia inseamna putere!  

 
 
Proiectul InfoLEGALis 
 
 

 

 

 
 

 

 

Cuprins 

 

 Acte publicate in Monitorul 
Oficial al Romaniei……………….….2 
 
Procesul legislativ la Camera 
Deputatilor si Senat……….….……10 
 
Acte publicate in Jurnalul  
Oficialal Uniunii Europene……...11 
 
Concursuri europene...…...……12 
 
Transparenta decizionala........13 
 
Decrete semnate………....………14 
 
Agenda obligatiilor fiscale…....15 
 
Va recomandam…..……...……...16 
 
Detalii contact….…..……..……...17 
 
 
 
 
 

 
 

Editura C.H.Beck a pus in practica un proiect care se 

dovedeste util atat pentru specialisti, cat si pentru absolventii 

facultatilor de drept sau chiar pentru cititorii interesati de 

informatii legislative, actualizate saptamanal. 

InfoLEGALis reprezinta un instrument de lucru in care este 

realizata o selectie a unor elemente de noutate legislativa. 

Contine informatii despre evenimente legislative care se afla 

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

proiect. 

Proiectul se adreseaza nu numai celor care lucreaza in 

domeniul juridic, ci si celor care doresc sa afle noutatile 

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

un specialist. 

Intreaga echipa desfasoara o munca sustinuta pentru a 

publica in timp util noutatile legislative. Orice propuneri sau 

sugestii le asteptam la adresa de contact. 

 

 

9 –15 februarie 2013 
 

 

www. infolegal .ro/in fo legal i s  

Sustinut de: 



 

   Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
 

  

2 

 

    
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

Guvernul a adus modificari Statutului Agentiei Nationale pentru Plati si 
Inspectie Sociala 

In Monitorul Oficial nr. 88 din 11 februarie 2013 a fost publicata 
H.G. nr. 38/2013 privind modificarea Statutului propriu de 
organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Plati si 
Inspectie Sociala, aprobat prin H.G. nr. 151/2012. 

Principalele prevederi 
 

 Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala este organizata si functioneaza in 
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 113/2011 privind organizarea si functionarea Agentiei 
Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala. 

 Agentia functioneaza cu un numar maxim de 1.494 de posturi, finantate de la bugetul de stat, 
functionari publici si personal contractual, din care 94 de posturi pentru aparatul central si 
1.400 de posturi pentru agentiile teritoriale. 

Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice din 
invatamantul superior a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 88 din 11 februarie 2013 a fost publicata 
H.G. nr. 36/2013 pentru modificarea Metodologiei-cadru de 
concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare 
vacante din invatamantul superior, aprobata prin H.G. nr. 
457/2011. 

Principalele prevederi 

 In vederea inscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic, candidatul intocmeste un 
dosar care contine, printe altele si: 

 rezumatul in limba romana si intr-o limba de circulatie internationala a tezei de doctorat, pe 
maximum o pagina pentru fiecare limba 

 Lista de lucrari ale candidatului va fi structurata astfel: 

 Lista celor maximum 10 lucrari considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru 
realizarile profesionale proprii, care sunt incluse in format electronic in dosar si care se pot 
regasi si in celelalte categorii de lucrari prevazute de prezentul articol. 

Cetatenii sirieni vor fi obligati sa obtina viza de tranzit pentru Romania 

In Monitorul Oficial nr. 95 din 15 februarie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 181/14/2013 al MAE si MAI privind introducerea 
obligativitatii detinerii vizei de tranzit aeroportuar pentru cetatenii 
Republicii Arabe Siriene care tranziteaza aeroporturile din Romania. 
 

Principalele prevederi 

 Incepand cu data de 15 februarie 2013 se introduce obligativitatea detinerii vizei de tranzit 
aeroportuar pentru cetatenii Republicii Arabe Siriene care tranziteaza aeroporturile din 
Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 89 din 12 februarie 2013 a fost publicata Legea nr. 

2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti 

precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 

privind Codul de procedura civila. 

Principalele prevederi 

Modificarea si completarea Codului de procedura penala 

 ICCJ stramuta judecarea unei cauze de la curtea de apel competenta la o alta curte de apel, iar 
curtea de apel stramuta judecarea unei cauze de la un tribunal sau, dupa caz, de la o judecatorie din 
circumscriptia sa la o alta instanta de acelasi grad din circumscriptia sa, in cazul in care 
impartialitatea judecatorilor ar putea fi stirbita datorita imprejurarilor cauzei, dusmaniilor locale sau 
calitatii partilor, cand exista pericolul de tulburare a ordinii publice ori cand una dintre parti are o 
ruda sau un afin pana la gradul al patrulea inclusiv printre judecatori ori procurori, asistentii judiciari 
sau grefierii instantei. 

 Stramutarea judecarii unei cauze de la o instanta militara competenta la o alta instanta militara 
de acelasi grad se dispune de Curtea Militara de Apel, fiind aplicabile, in mod corespunzator, 
prevederile prezentei sectiuni privind stramutarea judecarii cauzei de catre curtea de apel. 

 Cererea de stramutare se adreseaza ICCJ sau curtii de apel competente si trebuie motivata. 
Inscrisurile pe care se sprijina cererea se alatura la aceasta, cand sunt detinute de partea care cere 
stramutarea. 

 ICCJ sau curtea de apel competenta solutioneaza cererea de stramutare prin sentinta motivata. 

 In cazul in care gaseste cererea intemeiata, ICCJ dispune stramutarea judecarii cauzei la o curte 
de apel invecinata curtii de la care se solicita stramutarea, iar curtea de apel dispune stramutarea 
judecarii cauzei la una dintre instantele din circumscriptia sa de acelasi grad cu instanta de la care se 
solicita stramutarea. 

 ICCJ sau curtea de apel competenta hotaraste in ce masura se mentin actele indeplinite in fata 
instantei de la care s-a stramutat cauza. 

 Sentinta prin care ICCJ sau curtea de apel competenta dispune asupra stramutarii nu este supusa 
niciunei cai de atac. 

Procurorul care efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala poate cere ICCJ sa desemneze o 
alta curte de apel decat cea careia i-ar reveni competenta sa judece cauza in prima instanta, care sa 
fie sesizata in cazul in care se va emite rechizitoriul. 

 Procurorul care efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala poate cere curtii de apel 
competente sa desemneze un alt tribunal sau, dupa caz, o alta judecatorie decat cea careia i-ar 
reveni competenta sa judece cauza in prima instanta, care sa fie sesizate in cazul in care se va emite 
rechizitoriul.  

Dispozitii privind pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura 
civila 

 In aplicarea dispozitiilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, 
republicata, in cazul instantelor judecatoresti si parchetelor, in recurs, cererile si concluziile pot fi 
formulate si sustinute de catre presedintele instantei sau de catre conducatorul parchetului, de 
catre consilierul juridic ori de catre judecatorul sau procurorul desemnat, in acest scop, de 
presedintele instantei ori de conducatorul parchetului. 

Legea privind degrevarea instantelor si pregatirea punerii in aplicare  
a NCPC a fost publicata 
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Principalele prevederi 
 

 Agentia Nationala Anti-Doping, prin Comisia de audiere a sportivilor si a personalului asistent al 
sportivilor care au incalcat reglementarile antidoping, organizeaza procedura de audiere pentru 
sportivul sau personalul asistent al acestuia invinuit de una dintre incalcarile reglementarilor 
antidoping, in conformitate cu prevederile art. 33 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si 
combaterea dopajului in sport, republicata, cu modificarile ulterioare. 

Confidentialitatea informatiilor 

 Membrii Comisiei de audiere au obligatia de a pastra confidentialitatea cu privire la orice activitate 
legata de caz, precum si la orice informatie aflata in cursul procedurii de audiere. 

 Membrii Comisiei de audiere semneaza declaratii de confidentialitate. 

Procedura de audiere 

 Procedura de audiere se desfasoara cu respectarea urmatoarelor principii: 

 organizarea audierii intr-un interval de cel mult 21 de zile calendaristice, cu respectarea 
echitatii si a impartialitatii; 

 dreptul de a fi informat corect si la timp despre invinuirea adusa de incalcare a 
reglementarilor antidoping; 

 dreptul de a se apara in fata invinuirii aduse de incalcare a reglementarilor antidoping si fata 
de consecintele care decurg din aceasta; 

 dreptul fiecarei parti de a prezenta probe, de a chema si a interoga martori, acceptarea 
marturiei sub forma declaratiei scrise fiind la latitudinea Comisiei de audiere; 

 dreptul la o decizie in forma scrisa, motivata, datata si comunicata intr-un timp rezonabil. 

A fost aprobat Regulamentul Comisiei de audiere a sportivilor care au 
incalcat reglementarile antidoping 

In Monitorul Oficial nr. 89 din 12 februarie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 

37/2013 al Agentiei Nationale Anti-Doping pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de audiere a 

sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat 

reglementarile antidoping. 

Comisia de revizuire a Constitutiei Romaniei 

In Monitorul Oficial nr. 95 din 15 februarie 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 17/2013 a Parlamentului Romaniei privind 
constituirea Comisiei pentru elaborarea propunerii legislative de 
revizuire a Constitutiei Romaniei. 

Principalele prevederi 

 Se constituie Comisia comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii 
de revizuire a Constitutiei. 

 Comisia se compune din 23 de deputati si senatori. 

 Fiecare grup parlamentar desemneaza cate un supleant, care poate participa la sedintele 
Comisiei, fara drept de vot. 

 Obiectivele si tezele revizuirii Constitutiei vor fi stabilite de catre Comisie, pe baza propunerilor 
primite de la grupurile parlamentare. 
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Aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata 

In Monitorul Oficial nr. 90 din 12 februarie 2013, a fost publicat Ordinul 
viceprim-ministrului, MFP nr. 140/2013 pentru modificarea Normelor 
privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute de Legea 
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. 

Principalele prevederi 
 

 Operatiunile scutite de TVA prevazute la art. 143 alin.(1) lit. j), j1), k), l) si m) din Codul Fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare, la care se refera Ordinul nr. 140/2013, sunt urmatoarele: 

 livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea misiunilor diplomatice si oficiilor 

consulare, a personalului acestora, precum si a cetatenilor straini cu statut diplomatic sau 

consular in Romania ori intr-un alt stat membru, in conditii de reciprocitate; 

 livrarile de bunuri si prestarile de servicii catre Comunitatea Europeana, Comunitatea 

Europeana a Energiei Atomice, Banca Centrala Europeana, Banca Europeana de Investitii sau 

catre organismele carora li se aplica Protocolul din 8 aprilie 1965 privind privilegiile si 

imunitatile Comunitatilor Europene, in limitele si in conditiile stabilite de protocolul respectiv si 

de acordurile de punere in aplicare ale respectivului protocol sau de acordurile de sediu, in 

masura in care nu conduc la denaturarea concurentei; 

 livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea organismelor internationale, altele decat 

cele mentionate la lit. j1), recunoscute ca atare de autoritatile publice din Romania, precum si a 

membrilor acestora, in limitele si conditiile stabilite de conventiile internationale de instituire a 

acestor organisme sau de acordurile de sediu; 

 livrarile de bunuri netransportate in afara Romaniei si/sau prestarile de servicii efectuate in 

Romania, destinate fie fortelor armate ale celorlalte state membre NATO pentru utilizarea de 

catre fortele in cauza ori de catre personalul civil care le insoteste, fie pentru aprovizionarea 

popotelor sau cantinelor acestora atunci cand fortele respective participa la o actiune comuna 

de aparare. 

Au fost aprobate plafoanele privind finantarile rambursabile 
 care pot fi contractate in 2013 

In Monitorul Oficial nr. 93 din 14 februarie 2013 a fost publicata 
Legea nr. 4/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori 
specificati in cadrul fiscal-bugetar. 

Principalele prevederi 

 Plafonul soldului bugetului general consolidat exprimat ca procent in produsul intern brut 
este in anul 2013 de -2,1%, iar in anul 2014 de -1,8%. 

 Plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent in 
produsul intern brut, este de 7,4% in anul 2013 si de 7,4% in anul 2014. 

 La elaborarea proiectului legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale de stat 
pentru anii 2013 si 2014, plafoanele indicatorilor prevazute anterior sunt obligatorii. 

 In anul 2013 plafoanele privind finantarile rambursabile care pot fi contractate de catre 
unitatile administrativ-teritoriale, precum si cele privind tragerile din finantarile rambursabile 
contractate sunt in suma de 800,0 milioane lei si, respectiv, in suma de 970,0 milioane lei. 
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MFP a aprobat masuri in vederea reducerii arieratelor din economie 

In Monitorul Oficial nr. 91 din 13 februarie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 
161/2013 al MFP privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea prevederilor art. 2–5 din O.U.G. nr. 3/2013 privind 
reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, 
alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative. 
 
 

 

Principalele prevederi 

 Unitatile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita Ministerului Finantelor Publice, 
pana la data de 29 martie 2013, contractarea de imprumuturi din varsaminte din privatizare, 
inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, cu termen de rambursare de 
maximum 5 ani, in limita sumei totale de 800.000 mii lei, in baza art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 
3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte 
masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative. Imprumuturile se acorda cu o rata 
a dobanzii situata la nivelul ratei dobanzii de politica monetara practicata de Banca Nationala a 
Romaniei, in vigoare la data acordarii imprumutului. 

 Imprumuturile pot fi contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale numai 
cu avizul Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, prevazuta la art. 61 alin. (3) din Legea 
nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Limita de 
indatorare pentru aceste imprumuturi este de maximum 70%, calculata conform prevederilor 
art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 

BNR a aprobat normele privind intocmirea raportarii contabile anuale 
aplicabile institutiilor de credit 

In Monitorul Oficial nr. 93 din 14 februarie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 1/2013 al BNR pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind intocmirea raportarii contabile anuale 
pentru necesitati de informatii ale MFP, aplicabile institutiilor de 
credit. 

Principalele prevederi 

Reguli generale privind intocmirea, semnarea, verificarea si depunerea raportarii contabile 
anuale 

 Institutiile de credit au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile anuale la 
unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. 

 Institutiile de credit depun raportarea contabila anuala la unitatile teritoriale ale Ministerului 
Finantelor Publice, in forma scrisa (pe suport hartie) si in format electronic sau numai in forma 
electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.  

 Institutiile de credit intocmesc si depun o raportare contabila anuala care cuprinde 
urmatoarele formulare: 

 Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; 
 Contul de profit sau pierdere; 

 Date informative; 
 Imobilizari corporale si necorporale; 
 Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere; 

 Alte informatii. 
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Care este procedura ICCJ in materia dezlegarii unor chestiuni de drept 

In Monitorul Oficial nr. 94 din 14 februarie 2013 a fost publicata Hotararea 
nr. 5/2013 a ICCJ pentru modificarea si completarea Regulamentului 
privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ. 

Principalele prevederi 

 ICCJ este organizata in 4 sectii – Sectia I civila, Sectia a II-a civila, Sectia penala, Sectia de 
contencios administrativ si fiscal – si Sectiile Unite. 

 In cadrul ICCJ functioneaza completele pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, 
completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, conform Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in 
continuare Codul de procedura civila, precum si 4 complete de 5 judecatori. 

 ICCJ se compune din: presedinte, 2 vicepresedinti, 4 presedinti de sectii si judecatori. 

Completele pentru solutionarea recursurilor in interesul legii 

 Recursul in interesul legii se judeca de un complet format din presedintele ICCJ sau, in lipsa 
acestuia, unul dintre vicepresedintii ICCJ, presedintii de sectii din cadrul acesteia si un numar de 
20 de judecatori, dintre care 14 judecatori din sectia/sectiile in a carei/caror competenta intra 
problema de drept care a fost solutionata diferit de instantele judecatoresti si cate 2 judecatori 
din cadrul celorlalte sectii. 

 Completul este prezidat de presedintele sau, in lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedintii 
ICCJ. 

 Dupa sesizarea ICCJ, presedintele sau, in lipsa acestuia, unul dintre vicepresedintii ICCJ ia 
masurile necesare pentru desemnarea, prin tragere la sorti, a judecatorilor din sectia in a carei 
competenta intra problema de drept care a fost solutionata diferit de instantele judecatoresti, 
precum si a judecatorilor din celelalte sectii ce intra in alcatuirea completului. 

Completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 

 Sesizarea ICCJ in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept, conform Codului de procedura civila, se judeca de un complet format din 
presedintele sectiei corespunzatoare a ICCJ sau un judecator desemnat de acesta si 8 judecatori 
din cadrul sectiei respective. 

 Completul este prezidat de presedintele sectiei sau, in caz de imposibilitate, de judecatorul 
desemnat de acesta. 

 Dupa repartizarea sesizarii la sectia corespunzatoare a ICCJ, presedintele sectiei sau, in caz de 
imposibilitate, judecatorul desemnat de acesta ia masurile necesare pentru desemnarea, prin 
tragere la sorti, a judecatorilor care intra in alcatuirea completului. 

 In cazul in care, in cadrul sectiei, au fost infiintate complete specializate, conform art. 191, 
desemnarea, prin tragere la sorti, se realizeaza cu prioritate dintre judecatorii care formeaza 
completele de judecata specializate in domeniul caruia ii apartine chestiunea de drept care 
constituie obiectul sesizarii. 

 Dupa repartizarea sesizarii la sectia corespunzatoare a ICCJ, presedintele sectiei sau, in caz de 
imposibilitate, judecatorul desemnat de acesta ia masurile necesare pentru desemnarea, prin 
tragere la sorti, a judecatorilor care intra in alcatuirea completului. 

 In cazul in care, in cadrul sectiei, au fost infiintate complete specializate, desemnarea, prin 
tragere la sorti, se realizeaza cu prioritate dintre judecatorii care formeaza completele de 
judecata specializate in domeniul caruia ii apartine chestiunea de drept care constituie obiectul 
sesizarii. 
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In Monitorul Oficial nr. 96 din 15 februarie 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 160/2013 a Plenului CSM pentru completarea 
Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, 
aprobat prin Hotararea Plenului CSM nr. 387/2005. 

Principalele prevederi 

 In procesele pornite incepand cu data intrarii in vigoare a Legii nr. 2/2013 si pana la 
data de 31 decembrie 2015 se aplica, in mod corespunzator, dispozitiile sectiunilor a III-a si 
a IV-a din prezentul capitol, in masura in care nu contravin dispozitiilor Codului de 
procedura civila, adoptat prin Legea nr. 134/2010, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, altele decat cele privind cercetarea procesului si, dupa caz, 
dezbaterea fondului in camera de consiliu. 

 Lista de sedinta va fi afisata pe portalul instantei si la usa salii de sedinta cu cel putin o 
ora inainte de inceperea acesteia. Lista va cuprinde si intervalele orare orientative fixate 
pentru strigarea cauzelor. 

 Pe durata necesara desfasurarii cercetarii procesului dosarele se pastreaza in arhiva, pe 
complete si termene de judecata. Dosarul se preia din arhiva pentru efectuarea actelor de 
procedura si sedinta de judecata de catre grefierul de sedinta sau pentru studiul dosarului 
de catre membrii completului, situatii in care se pastreaza de grefier sau completul de 
judecata. 

 Dispozitiile se vor aplica proceselor pornite incepand cu data de 1 ianuarie 2016. 

 In procesele pornite incepand cu data intrarii in vigoare a Legii nr. 2/2013 si pana la 
data de 31 decembrie 2015, depunerea apelului sau recursului, inaintarea dosarului la 
instanta de apel sau de recurs si activitatea premergatoare sedintei de judecata in apel sau 
recurs se realizeaza in conformitate cu prevederile art. XIV–XVII din Legea nr. 2/2013. 

Legea privind degrevarea instantelor va fi aplicabila inregistrarii cererilor 
pana in 2015 

CSM a reglementat activitatea psihologului instantei 

In Monitorul Oficial nr. 96 din 15 februarie 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 48/2013 a Plenului CSM pentru modificarea si 
completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor 
judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului CSM nr. 387/2005. 

Principalele prevederi 

 La fiecare curte de apel functioneaza un psiholog, cu specializarea in domeniul de competenta 
«psihologia muncii si organizationala». 

Psihologul sprijina presedintele curtii de apel prin exercitarea urmatoarelor atributii: 

 analizeaza activitatile organizationale la nivelul instantelor judecatoresti pentru 
diagnosticarea eventualelor disfunctionalitati sistemice, in scopul eficientizarii actului de 
justitie si ameliorarii conditiilor de munca; 

 evalueaza cantitatea, calitatea si eficienta resurselor umane in scopul optimizarii sarcinilor 
de munca, reorientarii profesionale in cadrul instantei si formarii anumitor abilitati 
profesionale; 

 asigura asistenta psihologica a personalului instantelor judecatoresti pentru facilitarea 
acomodarii cu cerintele specifice unui anumit post si a integrarii noilor angajati in colectivul 
de lucru. 
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Normele privind calificarea profesionala a intermediarilor in asigurari au 

fost modificate 

In Monitorul Oficial nr. 95 din 15 februarie 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 9/2013 al CSA pentru modificarea Normelor privind calificarea 
profesionala si pregatirea continua a intermediarilor in asigurari, puse 
in aplicare prin Ordinul presedintelui CSA nr. 9/2012. 

Principalele prevederi 

Categorii de persoane carora li se aplica Normele privind calificarea profesionala 

 Persoanele desemnate sa conduca activitatea de intermediere in asigurari la asistentii in 
brokeraj – persoane juridice, precum si personalul propriu al asistentilor in brokeraj – persoane 
juridice, cu atributii de intermediere in asigurari; conducatori ai asistentilor in brokeraj – 
persoane juridice, cu obiect unic de activitate. 

Care este procedura de urmat pentru echivalarea vechimii in domeniul 
financiar-contabil 

In Monitorul Oificial nr. 95 din 15 februarie 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 5/2013 a Camerei Auditorilor Financiari pentru 
aprobarea Procedurilor privind echivalarea vechimii in domeniul 
financiar-contabil pentru accesul la stagiu in baza titlului stiintific 
de doctor obtinut in domeniul „contabilitate“. 

Principalele prevederi 

Proceduri privind echivalarea vechimii in domeniul financiar-contabil - Dispozitii generale 

 Urmatorii termeni se definesc astfel: 

 Camera – Camera Auditorilor Financiari din Romania; 

 test de acces la stagiu – test de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, 
pentru accesul la stagiu; 

 studii universitare de doctorat – ciclul superior de studii universitare a carui finalitate 
consta in dezvoltarea resursei umane competente in realizarea cercetarii stiintifice, capabile 
de insertie pe piata muncii inalt calificate. Ele constau in formarea prin cercetare pentru 
cercetare-dezvoltare si inovare si constituie o experienta profesionala de cercetare, 
finalizata, dupa sustinerea tezei de doctorat, prin acordarea titlului stiintific de doctor 
obtinut in domeniul contabilitatii; 

 IOSUD – institutie organizatoare de studii universitare de doctorat – institutia care are 
dreptul de a organiza programe universitare de doctorat. 

 Camera, potrivit prevederilor legale si prezentei proceduri, poate acorda persoanelor care detin 
un titlu stiintific de doctor obtinut in domeniul „contabilitate“, exceptii de la: 

 vechimea de 4 ani in domeniul financiar-contabil, conform art. 9 alin. (2) din O.U.G. nr. 
90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare 
anuale consolidate si supravegherea in interes public a profesiei contabile, aprobata cu 
modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 testul de acces la stagiu, conform art. 9 alin. (3) din O.U.G. nr. 90/2008, aprobata cu 
modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor si Senat 

Proiecte de lege inregistrate la Camera Deputatilor pe ordinea de zi 
 

Propunere legislativa de modificare si completare a art. 82¹ din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri 
pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilorpublicesi in mediul de afaceri, 
prevenireasisanctionareacoruptiei 
 
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de 
inchiriere 
 
Proiect de Lege pentru modificarea O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de 
discriminare 
 
Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic 
 
Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 69/2000 – Legea educatiei fizice si sportului 
 
Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiara si 
falimentul societatilor de asigurare 
 

 
 
 

Proiecte de lege inregistrate la Senat pe ordinea de zi 
 

Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 28/2009 privind reglementarea unor 
masuri de protectie sociala 
 
Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si 
stimularea ocuparii fortei de munca 
 
Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea 
referendumului 
 
Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si 
functionarea asociatiilor de proprietari  
 
Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor de 
somaj si stimularea fortei de munca 
 

Propunere legislativa pentru amnistierea unor infractiuni si gratierea unor pedepse 
 
Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor 
dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal 
 
Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei 
circulatiei pe infrastructura rutiera 
 
Proiect de lege pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru 
modificarea si completarea unor acte normative care cuprinddispozitiiprocesualpenale 

 

Proiect de lege pentru modificarea alin. (1) art. 11 al Capitolului II din Titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind 
reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente 
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Actualitate europeana 
 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Normele aplicabile importului de produse ecologice din tari terte 
 

In Jurnalul Oficial nr. L41 din 14 februarie 2013 a fost publicat Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 
125/2013 al Comisiei din 13 februarie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a 
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului in ceea ce priveste regimul de import al 
produselor ecologice din tari terte. 
Pentru ca s-a dovedit a fi este necesara o cooperare sporita cu tarile terte recunoscute, ar trebui sa fie posibile 
schimburile de experienta prin participarea observatorilor la examinarile la fata locului. In scopul de a imbunatati 
controlul produselor ecologice importate, statele membre ar trebui sa informeze celelalte state membre si 
Comisia cu privire la fiecare autorizatie de import acordata in temeiul art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 
1235/2008 in termen de 15 zile de la data emiterii unei astfel de autorizatii. 

 
Reducerea legata de ajustarea voluntara a platilor directe in 2013 
 

In Jurnalul Oficial nr. L44 din 15 februarie 2013 a fost publicat Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 
129/2013 al Comisiei din 14 februarie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1121/2009 in ceea ce 
priveste ajutorul national tranzitoriu care trebuie acordat agricultorilor in 2013 si a Regulamentului (CE) nr. 
1122/2009 in ceea ce priveste reducerea legata de ajustarea voluntara a platilor directe in 2013. 
Coeficientul de reducere: In cazul in care, intr-un anumit sector, platile nationale directe complementare sau 
ajutorul national tranzitoriu depasesc nivelul maxim autorizat de Comisie in conformitate cu art. 132 alin. (7) sau 
cu art. 133a alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cuantumul platilor nationale directe complementare sau 
al ajutorului national tranzitoriu din sectorul in cauza se reduce proportional prin aplicarea unui coeficient de 
reducere. 
 

Raportul semestrial al Consiliului privind progresele inregistrate cu privire la punerea in 
aplicare a Strategiei UE impotriva proliferarii armelor de distrugere in masa 

In Jurnalul Oficial nr. C37 din 9 februarie 2013 a fost publicat acest Raport. 
Prezentul raport privind progresele inregistrate acopera activitatile desfasurate in a doua jumatate a anului 2012 
in contextul punerii in aplicare a strategiei, din perspectiva „Listei actualizate a prioritatilor”, adoptata de 
Consiliu in iunie 2008, si a „Noilor linii de actiune”, adoptate de Consiliu in decembrie 2008. 
 

Sarbatorile legale in 2013 din toate statele membre ale Uniunii Europene 
In Jurnalul Oficial nr. C37 din 9 februarie 2013 a fost publicata lista sarbatorilor legale.  

 
Propunere de directiva de instituire a unui cadru pentru redresarea si rezolutia institutiilor 
de credit si a întreprinderilor de investitii 
In Jurnalul Oficial nr. C39 din 12 februarie 2013 a fost publicat Avizul Bancii Centrale Europene care sustine pe 
deplin elaborarea unui cadru de redresare si rezolutie, precum si eliminarea obstacolelor din calea gestionarii 
eficace a crizelor in institutiile financiare. 
 

Sarbatorile legale in 2014 pentru institutiile Uniunii Europene 
In Jurnalul Oficial nr. C39 din 12 februarie 2013 a fost publicata lista sarbatorilor legale.  
 

Avize ale Comitetul Economic si Social European, a 485-a sesiune plenara din 12 si 13 
decembrie 2012 
In Jurnalul Oficial nr. C44 din 15 februarie 2013 a fost publicata lista avizelor. 
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Actualitate europeana 
 

Ultima publicatie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. C 38 din 9 februarie 2013 a fost publicata ultima publicatie CJUE. 

 
 

Premiul BEI 
 

Premiul European BEI a fost creat pentru a recunoaste si stimula excelenta in cercetarea economica si 
sociala, precum si punerea in practica si difuzarea acesteia din urma. Cercetarea ar trebui sa aiba 
relevanta specifica pentru dezvoltarea si integrarea europeana. Premiul BEI va fi acordat anual, 
incepând cu 2013. Acesta consta in „Premiul pentru contributii deosebite”, in valoare de 40.000 EUR, 
si in „Premiul pentru cel mai bun tanar economist”, in valoare de 25.000 EUR. Tematica Premiului BEI 
din 2013 este „Cresterea, ocuparea fortei de munca si convergenta, cu aplicatii pentru Uniunea 
Europeana”. 

Pentru detalii suplimentare si formulare de nominalizare:  
http://institute.eib.org/2013/01/1st- european-eib-prize/ 

 

 

Concursuri europene 
 

 Invitatie de depunere a candidaturilor pentru selectarea expertilor membri ai Grupului de 

experti in domeniul bioproduselor al Comisiei 

Comisia lanseaza o invitatie de depunere a candidaturilor in vederea selectarii membrilor Grupului. 

Grupul va fi format din max. 30 de membri. 

Comisia va selecta membrii pentru un mandat de un an, care poate fi reinnoit. Se organizeaza doua 

reuniuni pe an si se prevede ca acestea vor avea loc la Bruxelles. Prima reuniune va avea loc la 

aproximativ sase saptamani de la numirea membrilor Grupului. Directorul general pentru intreprinderi 

si industrie va numi un grup de patru functionari din cadrul serviciilor Comisiei. Acestia vor decide 

candidatii care vor fi invitati sa devină membri ai Grupului. Membrii vor fi numiti pana la 15 mai 2013. 

Depunerea candidaturilor: O scrisoare de motivatie, impreuna cu formularul de cerere, semnat in mod 

corespunzator de un reprezentant autorizat al candidatului entitate juridica, trebuie trimisa la 

urmatoarea adresa de e-mail: ENTR-EXPERT-BIOBASED@ec.europa.eu in termen de sase saptamani de 

la publicarea invitatiei de depunere a candidaturilor, atestata de o notificare de primire. 

 

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.  

 

 
 

http://institute.eib.org/2013/01/1st-%20european-eib-prize/
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Structurile unor institutii de invatamant superior se vor 
actualiza 
 
Ministerul Educatiei Nationale a publicat un proiect de hotarare pentru modificarea 
si completarea H.G. nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al 
specializarilor/ programelor de studii universitare. 

Ministerul Finantelor Publice a publicat in data de 11 februarie 2013 un 
proiect de hotarare pentru aprobarea accizei specifice exprimata in 
echivalent euro pe 1.000 de tigarete. 

Noua valoare a accizei specifice pe 1.000 de tigarete va fi aprobata 

 

Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

Proiectul mai prevede masuri si legate de: structura institutiilor de invatamant superior, 

domeniile si programele de studii universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, 

locatiile geografice de desfasurare, numarul de credite de studii transferabile pentru fiecare 

program de studii universitare, forma de invatamant si limba de predare, precum si numarul 

maxim de studenti care pot fi scolarizati in anul universitar 2012-2013. 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca proiectul cuprinde modificari ale unor specializari 

scolarizate in cadrul institutiilor de invatamant superior conform rapoartelor ARACIS precum si noi 

specializari evaluate de catre ARACIS. 

Scopul elaborarii noului proiect de act normativ este de a actualiza structurile unor institutii de 

invatamant superior si corectarea unor inexactitati aparute in actul precedent. Astfel, pe baza 

rapoartelor ARACIS si tinand cont de solicitarile universitatilor, s-au introdus rectificari si 

completari care vizeaza denumirea unor specializari, capacitatea maxima de scolarizare, precum si 

actualizarea structurilor unor institutii de invatamant superior.  

Proiectul a fost publicat in data de 5 februarie 2013. 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca prin O.G. nr. 8/2013 pentru modificarea Codului fiscal 

si reglementarea unor masuri financiar-fiscale s-a devansat calendarul de majorare al accizei 

minime pentru tigarete de la 1 iulie 2013 la 1 aprilie 2013.   

Pretul mediu ponderat de vanzare cu amanuntul (WAP) aferent anului 2012, calculat in 

conformitate cu prevederile alin. (5) al art. 177 din Codul fiscal, este de 131,9539 euro/1.000 

tigarete, respectiv 11,9347 lei/pachet. 

Totodata, nivelul accizei totale pentru tigarete, cu aplicabilitate in perioada 1 aprilie 2013 - 31 

martie 2014 inclusiv, se va majora de la 79,19 euro/1.000 tigarete la 81,78 euro/1.000 tigarete; 

 Propunerile, sugestiile si opiniile privind proiectul de act normativ se primesc la adresa de e-mail: 
publicinfo@mfinante.ro, in termen de 10 zile de la publicare. 
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Dintre decretele semnate de Presedintele Romaniei, domnul Traian 
Basescu, in aceasta perioada mentionam: 
 
• Decretul pentru promulgarea Legii privind unele masuri pentru degrevarea 
instantelor judecatoresti, precum si 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. 
 

Cadrul legal pentru obtinerea permisului de conducere va fi modificat 

Ministerul Transporturilor a publicat in data de 12 februarie 2013 un proiect de 
Ordin pentru aprobarea Normelor privind autorizarea scolilor de conducatori 
auto si a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de 
legislatie rutiera si a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de 
organizare a si desfasurare a cursurilor de pregatire teoretica si practica a 
persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, a Programei de 
scolarizare, precum si a conditiilor si obligatiilor privind pregatirea teoretica si 
practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere. 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca prin intrarea in vigoare, la data de 19 ianuarie 2013 a 

prevederilor Legii nr. 203/2012 sunt stabilite noi categorii de vehicule pentru care se elibereaza 

permisul de conducere. 

Astfel, sunt definite noile categorii AM si A2, iar caracteristicile tehnice ale subcategoriei A1 si 
categoriei A sunt diferite fata de categoriile A1 si A stabilite prin Legea nr. 203/2012. De asemenea 
subcategoriile B1, B1E, C1, C1E, D1 si D1E sunt transformate in categoriile A1, B1, B1E, C1, C1E, D1 
si D1E. 
 

Aspecte reglementate 
 

 conditiile de autorizare a scolilor de conducatori auto si a instructorilor auto; 

 conditiile de atestare a instructorilor auto si a profesorilor de legislatie rutiera; 

 programa de scolarizare a scolilor de conducatori auto care organizeaza si desfasoara cursuri in 
vederea obtinerii permisului de conducere auto; 

 metodologia de organizare si desfasurare a cursurilor de pregatire teoretica si practica a 
persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere 

 
Propunerile, sugestiile si opiniile privind proiectul de act normativ se primesc la adresa de e-mail: 
consultare.publica@mt.ro, pana la data de 23 februarie 2013. 

Decrete semnate in perioada 9-15 februarie2013 
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Luni 25 
februarie  

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100  
(format electronic) lunar 

Luni 25 
februarie  

Declararea si plata impozitului pe profit pe anul precedent Formular 101 (format electronic) 

Luni 25 
februarie  

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si 
evidenta nominala a persoanelor asigurate  Formular 112  pentru luna precedenta 

Luni 25 
februarie  

Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoane 
fizice care desfasoara activitate in Romania si de persoanele fizice romane angajate ale misiunilor 
diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta Formular 224 

Luni  25 
februarie  

Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata Formular 300 (format electronic) 

Luni 25 
februarie  

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta Formular 301 
(format electronic) 

Luni 25 
februarie  

Depunerea Cererii privind utilizarea ca perioada fiscala pentru TVA a semestrului sau anului 
calendaristic pentru anul curent Formular 306 

Luni 25 
februarie  

Depunerea Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata Formular 
307 

Luni 25 
februarie  

Depunerea Declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile 
al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 
alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311 

Luni 25 
februarie  

Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de 
bunuri pentru luna trecuta  Formular 390 VIES  

Luni 25 
februarie  

Depunerea Declaratiei informative privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in 
anul. 
Formular 392A pentru anul precedent (format electronic) 

Luni  25 
februarie  

Depunerea Declaratiei informative privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in 
anul … Formular 392B pentru anul precedent (format electronic) 

Luni 25 
februarie  

Depunerea Declaratiei informative privind veniturile obtinute din vanzarea de bilete pentru 
transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din Romania in anul ..” Formular 
393 pentru anul trecut (format electronic) 

Luni 25 
februarie  

Depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul 
national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este 
cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din C.F.) Formular 394 

Luni 25 
februarie  

Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta 

Joi 28 
februarie 

Depunerea Declaratiei informative privind impozitul retinut si platit pentru veniturile cu regim de 
retinere la sursa / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti Declaratie pentru anul trecut 

Joi 28 
februarie 

Depunerea Declaratiei anuale privind impozitul pe reprezentante Formular 

Joi 28 
februarie 

Depunerea Declaratiei informative privind impozitul retinut la sursa, pe beneficiari de venit 
Formular 205 pentru anul trecut 

Joi 28 
februarie 

Depunerea Declaratiei informative privind veniturile din economii obtinute din Romania de 
persoanele fizice rezidente in state membre ale Uniunii Europene, tari terte si teritorii 
dependente sau asociate Formular 400 pentru platile facute in anul trecut. (format electronic) 

Agenda obligatiilor fiscale pentru perioada 25 - 30 Februarie 

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

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_100_1950.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/df.html
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_101_1950.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/df.html
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/decl_112_2010.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_224_2012.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_300_1790.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/df.html
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/decont_301_2011.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/df.html
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/cer_306_OPANAF_6_2010.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_307_2012.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_307_2012.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_311_2012.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_390_2011.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/decl_392A_2011.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/df.html
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/decl_392B_2011.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/df.html
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/decl_393_2011.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/decl_393_2011.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/df.html
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_394_2011.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/decl_inf_nerez.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Decl_anuala_reprezentante.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_205_2_2012.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/decl_400_2007.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/df.html
http://www.infolegal.ro/agenda-obligatiilor-fiscale-aprilie/2012/04/04/agenda-obligatiilor-fisc
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 Articolul 71 NCPC cu denumirea marginala 

„scoaterea paratului din proces” era anterior 

reglementat de dispozitiile art. 59 C.proc.civ. 

 O situatie de scoatere din proces a paratului 

este aceea in care obiectul initial al cererii de 

chemare in judecata este o datorie baneasca.  

 Daca paratul declara ca vrea sa execute fata de 

cel care va fi declarat in cadrul procesului drept 

titular al dreptului initial dedus judecatii, va fi scos 

din proces daca intelege sa consemneze la 

dispozitia instantei suma datorata. 

 NCPC aduce o modificare, in sensul ca mai 

adauga o situatie in care paratul va fi scos din 

proces, judecata continuand in acest caz intre 

reclamant si cel chemat in judecata.  

 Ipoteza avuta in vedere este cea in care obiectul 

initial al litigiului consta in predarea unui bun ori a 

folosintei acestuia. 

Cum este reglementata institutia scoaterii paratului din proces  

in textul Noului Cod de procedura civila ? 

Daca paratul declara ca va preda bunul, instanta va dispune infiintarea 

sechestrului judiciar asupra bunului conform art. 971-976 NCPC (care reprezinta 

dreptul comun in materia sechestrului judiciar). 

 

Va dorim lectura placuta! 
 

 
Noul Cod de procedura civila. Fundamentele. Art. 
1-248. Comentarii si explicatii , Editura C.H. Beck, 
Bucuresti, 2012 
 
Autor: Liviu-Alexandru Viorel, Georgeana Viorel 

 
 

 In materia cererii de chemare in judecata a altor persoane, legiuitorul a 
prevazut doua situatii punctuale in care, dat fiind faptul ca paratul intelege sa 
recunoasca pretentiile deduse judecatii, litigiul continua numai intre reclamant si 

tert, paratul fiind scos din proces. 

http://www.beckshop.ro/noul_cod_de_procedura_civila_fundamentele_art_1_248_comentarii_si_explicatii-p6104.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte%2Brecomandata&utm_campaign=promo%2Bbeckshop
http://www.beckshop.ro/noul_cod_de_procedura_civila_fundamentele_art_1_248_comentarii_si_explicatii-p6104.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte%2Brecomandata&utm_campaign=promo%2Bbeckshop
http://www.beckshop.ro/noul_cod_de_procedura_civila_fundamentele_art_1_248_comentarii_si_explicatii-p6104.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte%2Brecomandata&utm_campaign=promo%2Bbeckshop
http://www.beckshop.ro/noul_cod_de_procedura_civila_fundamentele_art_1_248_comentarii_si_explicatii-p6104.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte%2Brecomandata&utm_campaign=promo%2Bbeckshop


 

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