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Decizia Curtii Constitutionale privind stabilirea  
unor masuri in domeniul pensiilor 

In Monitorul Oficial nr. 98 din 19 februarie 2013 a fost publicata 
Decizia nr. 18/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia 
de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 
119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor. 

Principalele prevederi 
 

 Curtea Constitutionala a decis respingerea, ca neintemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate 
a prevederilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul 
pensiilor, exceptie ridicata de Victoria Beldean in Dosarul nr. 10.760/107/2011 al Curtii de Apel 
Cluj – Sectia I civila. 

Opinie separata a judecatorului Aspazia Cojocaru 

  Socotim ca nu numai prevederile art. 1 lit. c) din Legea privind stabilirea unor masuri in 
domeniul pensiilor sunt neconstitutionale, ci intreaga lege, intrucat incalca dispozitii si principii 
prevazute de Constitutia Romaniei. Nu vom repeta argumentele aduse solutiei de 
neconstitutionalitate privind pensiile magistratilor, ci ne vom opri in mod special asupra 
incalcarii art. 15 alin. (2) din Constitutie. 

Ministerul Fondurilor Europene gestioneaza instrumentele de preaderare 
PHARE si ISPA 

In Monitorul Oficial nr. 98 din 19 februarie 2013 a fost publicata 
OUG nr. 6/2013 pentru modificarea si completarea OUG nr. 
96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul 
administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte 
normative. 

Principalele prevederi 

 Ministerul Fondurilor Europene coordoneaza atat structurile din cadrul institutiilor care exercita 
atributiile autoritatilor de management si ale organismelor intermediare, cu exceptia celor din 
domeniul agriculturii si pisciculturii, cat si structurile din cadrul institutiilor care exercita atributiile 
operatorului de program in cadrul Mecanismului financiar al SEE 2009–2014. 

 Ministerul Fondurilor Europene gestioneaza potrivit competentelor sale instrumentele de 
preaderare PHARE si ISPA. 

Monitorizarea indeplinirii obligatiilor din acordurile cu institutiile 
financiare internationale 

In Monitorul Oficial nr. 99 din 19 februarie a fost publicata Decizia nr. 
122/2013 a Primului Ministru privind modificarea si completarea 
Deciziei prim-ministrului nr. 226/2012. 

Principalele prevederi 

 Comitetul interministerial privind monitorizarea indeplinirii obligatiilor ce revin Romaniei din 
acordurile cu institutiile financiare internationale prezinta prim-ministrului informari 
saptamanale si ori de cate ori este necesar Guvernului informari bilunare, care cuprind inclusiv 
masurile ce se impun a fi luate de catre institutiile responsabile pentru indeplinirea 
angajamentelor asumate, precum si termenele de realizare a acestora. 
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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 

 Elementele monetare, respectiv nemonetare, exprimate in valuta, se evalueaza la finele fiecarei 
perioade de raportare conform prevederilor IFRS. 

 Valoarea capitalului social (contul 101 «Capital») se prezinta distinct in situatia pozitiei financiare 
si situatia modificarilor capitalurilor proprii. 

 Entitatile carora le sunt incidente prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor 
publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele 
internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare 
sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
prezinta informatiile reflectate in conturile mentionate la art. I pct. 4 pe randurile 
corespunzatoare acestor elemente, raportate in cadrul situatiilor financiare anuale, respectiv al 
raportarilor contabile anuale. 

Reglementarile contabile conforme cu IFRS au suferit modificari 

Bugetul de venituri si cheltuieli al operatorilor economici  
a fost aprobat de MFP 

In Monitorul Oficial nr. 100 din 20 februarie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 214/2013 al ministrului Finantelor Publice privind 
aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si 
cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a 
anexelor de fundamentare a acestuia. 

Reguli generale privind intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli  

 Bugetul de venituri si cheltuieli cuprinde indicatorii economico-financiari estimati pentru anul 
curent si pentru urmatorii 2 ani. 

 La estimarea indicatorilor economico-financiari pentru anul curent se va avea in vedere nivelul 
preliminat/realizat al acestora, dupa caz, din anul precedent. 

 Pentru indicatorii economico-financiari care se modifica semnificativ fata de anul precedent si 
pentru alti indicatori mentionati in prezentele instructiuni, operatorul economic va justifica 
aceste modificari intr-o nota de fundamentare, semnata de persoanele autorizate. 

 Bugetul de venituri si cheltuieli, precum si anexele de fundamentare nr. 2–9 vor fi prezentate 
institutiilor abilitate in vederea avizarii atat pe suport hartie, cat si in format electronic (EXCEL). 

 Veniturile si cheltuielile totale se estimeaza, astfel incat indicele de crestere a cheltuielilor totale, 
de regula, sa nu depaseasca indicele de crestere a veniturilor totale.  

 Depasirea nivelului cheltuielilor aprobate, atat pe total, cat si in structura, din anexa nr. 1, se 
poate realiza dupa rectificarea in mod corespunzator a bugetului de venituri si cheltuieli, conform 
prevederilor legale. 

 Nivelul indicatorilor economico-financiari poate fi depasit, cu aprobarea Consiliului de 
administratie, cu conditia de a nu influenta nivelul indicatorilor. 

 



 

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

  

4 

 

 
   

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Principalele prevederi 
 

 Incepand cu perioada de aplicare 24 ianuarie–23 februarie 2013, ratele dobanzilor platite la 
rezervele minime obligatorii sunt urmatoarele: 

 0,90% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in lei; 

 0,55% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in euro; 

 0,25% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA. 

BNR a stabilit ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii 

In Monitorul Oficial nr. 100 din 20 februarie 2013 a fost publicata 

Circulara BNR nr. 3/2013 privind ratele dobanzilor platite la rezervele 

minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 ianuarie–23 

februarie 2013. 

Care este procedura de urmat pentru restituirea ACCIZEI? 

In Monitorul Oficial nr. 104 din 21 februarie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 231/2013 al MFP privind aprobarea Procedurii si 
conditiilor de restituire a accizei si a taxei pe valoarea adaugata 
aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free. 

Procedura si conditiile de restituire a accizei 

 Pentru marfurile comunitare comercializate prin magazinele duty-free accizele platite pot fi 
restituite la cererea operatorului economic. 

 Pentru a beneficia de restituirea accizelor, operatorul economic va depune trimestrial, pana pe 
data de 25 inclusiv a lunii imediat urmatoare expirarii trimestrului, o cerere la autoritatea fiscala 
competenta potrivit art. 32 sau 36 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, insotita de urmatoarele 
documente: 

 copia documentului care atesta plata accizelor la bugetul de stat, pentru produsele 
accizabile eliberate pentru consum de operatorul economic care solicita restituirea; 

 copia documentului privind punerea in libera circulatie in Romania a produselor accizabile 
pentru produsele importate de catre operatorul economic care solicita restituirea; 

 copia documentului care atesta ca produsele respective au fost achizitionate de la un 
operator economic din Romania; 

 o situatie privind cantitatile de produse accizabile efectiv vandute prin magazinele duty-free 
pe perioada pentru care se solicita restituirea, sub forma unui centralizator, in forma scrisa si 
in format electronic, care sa contina urmatoarele informatii: numarul bonului fiscal si data 
emiterii, tipul bunului vandut, unitatea de masura, cantitatea, identitatea cumparatorului 
(numele si prenumele, documentul de identitate, seria/numarul, autoritatea emitenta a 
actului de identitate). De asemenea, centralizatorul va cuprinde toate elementele privind 
calculul accizei platite la bugetul de stat pentru produsele accizabile pentru care se solicita 
restituirea si va fi vizat de administratorul operatorului economic autorizat sa comercializeze 
marfuri in regim duty-free; 

 copia declaratiei vamale de export. 
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MFP a aprobat instructiunile de completare ale declaratiei  
privind venitul estimat/norma de venit 

In Monitorul Oficial nr. 101 din 20 februarie 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 184/2013 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 completeaza si 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, cu exceptia veniturilor din arenda; 

 activitati agricole impuse in sistem real; 

 silvicultura si piscicultura. 
 Formularul se utilizeaza pentru declararea veniturilor si cheltuielilor estimate a se realiza in anul 

de impunere, pentru exercitarea optiunii privind modificarea modului de determinare a venitului 

net, precum si pentru recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit, potrivit legii. 

 Declaratia se depune si de catre contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente 

impuse pe baza de norme de venit. 

Activitati independente 

 Declaratia se completeaza de catre contribuabilii care realizeaza venituri in bani si/sau in natura, 

provenind din activitati independente, inclusiv din activitati adiacente, din activitati desfasurate 

in mod individual si/sau in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, constituita intre 

persoane fizice si/sau in cadrul unei societati civile cu personalitate juridica constituita potrivit 

legii speciale si care este supusa regimului transparentei fiscale. 

Personalul directiilor generale ale finantelor publice  
va efectua verificari in domeniul arieratelor  

In Monitorul Oficial nr. 104 din 21 februarie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 241/2013 al MFP privind imputernicirea personalului 
directiilor generale ale finantelor publice judetene in vederea 
efectuarii unor verificari cu privire la arieratele si platile restante 
inregistrate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. 

Principalele prevederi 

 Se imputerniceste personalul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului 
Bucuresti sa efectueze, pana la data de 28 februarie 2013, verificari cu privire la arieratele si 
platile restante inregistrate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. Verificarile vor 
viza urmatoarele: 

 la nivelul unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, evidentierea corecta a arieratelor 
(plati restante mai mari de 90 de zile) inregistrate in contabilitatea acestora la data de 31 ianuarie 
2013; 

 la nivelul unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, evidentierea corecta a platilor 
restante, cu o vechime cuprinsa intre 1 si 90 de zile, inregistrate in contabilitate la data de 31 
ianuarie 2013. 
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Datele cu caracter personal ale candidatilor la examenele organizate de 
INM se vor sterge in termen de 1 an 

In Monitorul Oifcial nr. 104 din 21 februarie 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 49/2013 a Plenului CSM pentru completarea 
Regulamentului INM, aprobat prin Hotararea Plenului CSM nr. 
127/2007. 
 
 

 

Principalele prevederi 

 Stergerea de pe pagina de internet a Institutului National al Magistraturii a informatiilor ce 
contin date cu caracter personal referitoare la candidatii la concursurile/examenele organizate 
de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii, se realizeaza din 
dispozitia directorului Institutului National al Magistraturii, dupa implinirea termenului de un an 
de la validarea rezultatelor examenului/concursului, si se aduce la cunostinta Consiliului 
Superior al Magistraturii si a celorlalte institutii care detin astfel de evidente. 

De la 1 aprilie 2013 se vor majora ACCIZELE PENTRU TIGARETE 

In Monitorul Oficial nr. 105 din 21 februarie 2013 a fost publicata 
H.G. nr. 50/2013 pentru aprobarea accizei specifice exprimate in 
echivalent euro pe 1.000 de tigarete. 

Principalele prevederi 

 Incepand cu data de 1 aprilie 2013, nivelul accizei specifice, exprimata in echivalent euro/1.000 
de tigarete, prevazut in coloana 2 din anexa nr. 6 la titlul VII „Accize si alte taxe speciale“ din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 56,71 
euro/1.000 tigarete. 

Ministerul Economiei a adus modificari normelor privind 
 siguranta ascensoarelor de persoane 

In Monitorul Oficial nr. 105 din 21 februarie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 7/2013 al ministrului Economiei si al Inspectiei de Stat 
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si 
Instalatiilor de Ridicat referitor la masuri privind siguranta 
ascensoarelor de persoane. 

Principalele prevederi 

 Pentru imbunatatirea securitatii ascensoarelor de persoane, ca prima a etapa de implementare 
a cerintelor SNEL (Safety Norm for Existing Lifts – Norme de securitate pentru ascensoare 
existente), se aproba urmatoarele masuri: 

 iluminatul putului ascensorului: putul ascensorului trebuie prevazut, cel putin, cu o instalatie de 
iluminat electric permanent, conform cerintelor standardelor aplicabile; 

 evitarea riscului de cadere a persoanelor in putul ascensorului: ascensoarele trebuie dotate, 
cel putin, cu un dispozitiv tip aparatoare/sort, care poate fi fixa/fix sau telescopica/telescopic, 
conform cerintelor standardelor aplicabile. 
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Legea privind bugetul de stat pe anul 2013  
a fost publicata in Monitorul Oficial 

In Monitorul Oificial nr. 106 din 22 februarie 2013 a fost publicata 
Legea nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013. 

Principalele prevederi 

 Legea prevede si autorizeaza pentru anul bugetar 2013 veniturile pe capitole si subcapitole si 
cheltuielile pe destinatii si pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele 
Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, creditelor externe, fondurilor externe 
nerambursabile si activitatilor finantate integral din venituri proprii. 

 Bugetul de stat se stabileste la venituri in suma de 98.182,5 milioane lei, iar la cheltuieli in suma 
de 116.359,3 milioane lei, cu un deficit de 18.176,8 milioane lei. 

Dispozitii referitoare la bugetele locale pe anul 2013 

 Din taxa pe valoarea adaugata se aloca 14.638,2 milioane lei sume defalcate pentru bugetele 
locale, din care: 

 2.125,8 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, 
potrivit anexei nr. 4; 

 10.390,1 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti, potrivit anexei 
nr. 5; 

 368,3 milioane lei destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si 
comunale, prevazute in anexa nr. 6, a caror repartizare pe unitati administrativ-
teritoriale se face in functie de lungimea si starea tehnica a acestora, prin hotarare, de 
catre consiliul judetean, dupa consultarea primarilor; 

 1.754,0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, 
municipiilor si judetelor, prevazute in anexa nr. 7, care se repartizeaza pe unitati 
administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind 
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Indicele preturilor de consum a fost actualizat 

In Monitorul Oficial nr. 106 din 22 februarie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 224/2013 al ministrului Finantelor Publice privind 
indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor 
anticipate in contul impozitului pe profit anual. 

Principalele prevederi 

 Pentru anul fiscal 2013, indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor 
anticipate in contul impozitului pe profit anual este 104,3%. 

 Directia legislatie impozite directe, directiile generale ale finantelor publice judetene si a 
municipiului Bucuresti, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor 
duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. 
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In Monitorul Oificial nr. 107 din 22 februarie 2013 a fost publicata 
Legea nr. 6/2013 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 
2013. 

Principalele prevederi 

 Legea prevede si autorizeaza pentru anul bugetar 2013 veniturile pe capitole si subcapitole si 
cheltuielile pe destinatii si pe ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurarilor 
sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetele institutiilor publice finantate 
partial din venituri proprii, precum si reglementari specifice exercitiului bugetar al anului 
2013. 

Dispozitii referitoare la bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2013 

 Bugetul asigurarilor pentru somaj, aferent sistemului asigurarilor pentru somaj, se stabileste 
la venituri in suma de 1.476 milioane lei, iar la cheltuieli, in suma de 1.689 milioane lei. 

 Deficitul sistemului de asigurari pentru somaj inregistrat la sfarsitul anului 2013 se acopera 
din disponibilitatile inregistrate de bugetul asigurarilor pentru somaj in anii precedenti. 

 Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 
privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu 
modificarile ulterioare, se stabileste la venituri in suma de 252,3 milioane lei, iar la cheltuieli, 
in suma de 26,3 milioane lei, cu un excedent de 226 milioane lei. 

A fost publicata Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013 

MMFPS a aprobat modelul de contract de finantare pentru POS 
Dezvoltarea resurselor umane 2007–2013 

In Monitorul Oficial nr. 108 din 22 februarie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 3.830/2012 al ministrului MMFPS privind aprobarea 
modelului de contract de finantare de tip grant pentru Programul 
operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007–2013“. 

Principalele prevederi 

 Obiectul contractului de finantare, denumit in continuare contract, il reprezinta acordarea 
finantarii nerambursabile de catre AMPOSDRU prin OIPOSDRU delegat pentru implementarea 
proiectului din cadrul Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“. 

 Beneficiarului i se va acorda finantarea nerambursabila in termenii si conditiile stabilite in 
prezentul contract si anexele acestuia pe care beneficiarul declara ca le cunoaste si le accepta. 

 Cererea de finantare depusa de beneficiar, aprobata ca urmare a procesului de evaluare si 
selectie, devine anexa nr. 1 la contract. 

Durata contractului 

 Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre ultima parte semnatara a contractului, 
respectiv reprezentantul legal al OIPOSDRU delegat, si inceteaza la data executarii integrale a 
oricareia si a tuturor obligatiilor pe care contractul si/sau legislatia aplicabil(a) le 
stabilesc/stabileste in sarcina partilor contractante, in legatura cu ori decurgand din 
implementarea proiectului si/sau din acordarea finantarii nerambursabile. 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor si Senat 

Proiecte de lege inregistrate la Senat pe ordinea de zi 
 

 Propunere legislativa privind moratoriul pentru amanarea executarii silite a cetatenilor persoane fizice 
din imobile cu destinatia de locuinta 
 
 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor 
de somaj si stimularea fortei de munca  
 
 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  
 
 Propunere legislativa pentru completarea art. 2 din Legea nr. 84/2012 privind unele masuri referitoare 
la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea lit. h) a alin. (1) al art. 257 din Legea nr. 571/2003 – Codul 
fiscal 
 
 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 238/2004 – Legea petrolului  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 115/2012 privind medierea si 
organizarea profesiei de mediator 
 
 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si 
senatorilor  
 
 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a 
unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului  
 
 Propunere legislativa privind modificarea art. 23 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, 
precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare  
 
 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 
 
 Proiect de lege pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si 
functionarea creselor 
 
 Proiect de lege privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele 
judiciare in cursul procesului penal  
 
 Proiect de lege privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de 
libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal 
 
 Proiect de lege privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune  
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Proiecte de lege inregistrate la Camera Deputatilor la comisiile 

permanente 
 

 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.G. nr. 26/2000 privind asociatiile si 
fundatiile, cu modificarile si completarile ulterioare 
 

Proiecte de lege si propuneri legislative primite la Senat 

pentru dezbatere si adoptare 
 

 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 1/2011 – Legea educatiei nationale 
 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 19.02.2013 
- termen pt. depunerea raportului: 26.02.2013 



 

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

 

11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualitate europeana 
 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Ancheta europeana de sanatate realizata prin interviu (EHIS) 
 

In Jurnalul Oficial nr. L 47/20 din 20 februarie 2013 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 141/2013 al Comisiei 
din 19 februarie 2013 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European si al 
Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la sanatatea publica, precum si la sanatatea si siguranta la 
locul de munca, in ceea ce priveste statisticile bazate pe Ancheta europeana de sanatate realizata prin interviu 
(EHIS). 
Statisticile europene bazate pe Ancheta europeana de sanatate realizata prin interviu (EHIS) se refera la starea 
de sanatate, ingrijirea sanatatii si factorii determinanti ai sanatatii, precum si la caracteristicile sociodemografice 
ale populatiei in varsta de 15 ani ai peste. 
A se vedea si Decizia de punere in aplicare a Comisiei din 19 februarie 2013 de acordare de derogari anumitor 
state membre cu privire la transmiterea de statistici in temeiul Regulamentului (CE) nr. 1338/2008 al 
Parlamentului European ai al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la sanatatea publica, precum 
si la sanatatea si siguranta la locul de munca, in ceea ce priveste statisticile bazate pe Ancheta europeana de 
sanatate prin intermediul interviului, publicata in Jurnalul Oficial nr. L48/21 din 21 februarie 2013. 
 
Au fost adoptate norme noi in ceea ce priveste continutul certificatelor de conformitate 
pentru vehicule 
 

In Jurnalul Oficial nr. L 47/52 din 20 februarie 2013 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 143/2013 al Comisiei 
din 19 februarie 2013 de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a 
Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei in ceea ce priveste stabilirea emisiilor de CO2 generate de 
vehiculele supuse omologarii de tip in mai multe etape. 
Pentru a garanta monitorizarea adecvata si eficienta a performantelor producatorilor de autovehicule in ceea ce 
priveste reducerea emisiilor de CO2, in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 510/2011, este necesar sa se 
includa informatiile relevante in certificatul de conformitate. In acest sens s-a stabilit o perioada de tranzitie 
pana la 1 ianuarie 2014, iar incepand cu 1 ianuarie 2013, autoritatile nationale considera certificatele de 
conformitate care respecta cerintele prevazute in prezentul regulament ca fiind valabile. 
 

Comisia face recomandari privind un plan de control privind stabilirea unor practici 
frauduloase in comercializarea anumitor produse alimentare 
 
In Jurnalul Oficial nr. L 48/28 din 20 februarie 2013 a fost publicata Recomandarea Comisiei din 19 februarie 
2013 privind un plan coordonat de control pentru stabilirea prevalentei unor practici frauduloase in 
comercializarea anumitor produse alimentare. 
 
Planul coordonat de control ar trebui sa constea in doua actiuni: 
ACTIUNEA 1: Controale asupra produselor alimentare comercializate si/sau etichetate drept continand carne de 
vita 
ACTIUNEA 2: Controale asupra carnii de cal destinate consumului uman 

Ultima publicatie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. C 46 din 20 februarie 2013 a fost publicata ultima publicatie CJUE. 
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Actualitate europeana 
 

Cereri din partea institutiilor europene 

 

Formarea judecatorilor nationali in domeniul dreptului concurentei UE si al cooperarii judiciare intre 

judecatorii nationali 

In Jurnalul Oficial nr. C45/2 din 16 februarie 2013 a fost publicata o noua cerere de propuneri privind 

formarea judecatorilor nationali in domeniul dreptului concurentei UE ai al cooperarii judiciare intre 

judecatorii nationali. 

Termenul-limita pentru primirea candidaturilor este 30 aprilie 2013. 

Mai multe detalii la adresa: http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html 

 

Comisia invita entitatile inregistrate in Uniunea Europeana sau in Croatia sa prezinte propuneri 

pentru cererea de propuneri LIFE+ din 2013. 

In Jurnalul Oficial nr. C47/21 din 19 februarie 2013 a fost publicata cererea de propuneri 2013 a 

Comisiei Europene privind programul  LIFE+ din 2013. 

Propunerile trebuie elaborate ai inaintate exclusiv prin intermediul instrumentului online de depunere 

electronica a cererilor intitulat „eProposal” (ePropunere). Linkul catre „eProposal” va fi comunicat la 

timp prin intermediul site-ului web mentionat anterior. 

Orientarile privind depunerea cererilor, care cuprind explicatii detaliate in privinta eligibilitatii si a 

procedurilor, pot fi obtinute de pe site-ul web al Comisiei la urmatoarea adresa:  

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm 

 

Program de mobilitate universitara INTRA-ACP 

In Jurnalul Oficial nr. C47/24 din 19 februarie 2013 a fost publicata cererea de propuneri  – 

EACEA/45/12 Program de mobilitate universitara INTRA-ACP Africa (Mwalimu Nyerere), zona 

Caraibelor ai Pacific 

Obiectivul general al programului este promovarea dezvoltarii durabile si reducerea saraciei prin 

createrea fortei de munca formate si calificate de inalt nivel profesional in tarile din Africa, zona 

Caraibelor ai Pacific. 

Toate documentele necesare sunt disponibile la urmatoarea adresa: 

http://eacea.ec.europa.eu/intra_acp_mobility 

 

Comitetului stiiintific al Observatorului European pentru Droguri si Toxicomanie 

In Jurnalul Oficial nr. C51/15 din 22 februarie 2013 a fost publicata cererea de exprimare a interesului 

de a deveni membru al Comitetului stiiintific al Observatorului European pentru Droguri si 

Toxicomanie. Aceasta cerere se adreseaza oamenilor de stiinta care doresc sa devina membri ai 

Comitetului stiintific al OEDT. 

Observatorul European pentru Droguri si Toxicomanie (OEDT), cu sediul la Lisabona, Portugalia, a fost 

infiintat pentru a furniza Uniunii Europene si statelor membre ale acesteia „informatii obiective, fiabile 

si comparabile, la nivel european, privind fenomenul drogurilor si al toxicomaniei si consecintele 

acestora”. 

Pentru mai multe informatii despre OEDT, consultati: http://www.emcdda.europa.eu 
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Pedepsele pentru furtul de elemente ale infrastructurii 
feroviare vor fi marite 
 
Ministerul Ministerul Transporturilor a publicat in data de 18 februarie 2013 un 
proiect de Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. 289/2005 privind unele 
masuri pentru prevenirea si combaterea fenomenului infractional in domeniul 
transportului pe calea ferata. 

Ministerul Educatiei Nationale a publicat pe websiteul institutiei pentru a 
intra in dezbatere publica un proiect de hotarare privind stimularea 
performantei inalte din invatamantul preuniversitar. 

Ministerul Educatiei propune masuri pentru stimularea performantei  
in invatamantul preuniversitar  

 

Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca in perioada 2005-2012 au fost inregistrate un numar 

mare de sustrageri de elemente ale infrastructurii feroviare publice si private, ramase in 

majoritatea cazurilor neidentificate.  

Schimbari preconizate 

Se are in vedere cresterea minimului special prevazut de lege la unele infractiuni:: 

a) de la 2 la 4 ani pentru infractiunea de distrugere, degradare ori aducere in stare de 
neintrebuintare a caii ferate, a materialului rulant, precum si a instalatiilor, accesoriilor sau a altor 
componente ale acestora; 

b) de la 3 la 5 ani pentru infractiunea de sustragere de componente ale caii ferate, de bunuri din 
vagoanele care sunt in compunerea unui tren aflat in circulatie sau programat pentru circulatie. 

Avand in vedere efectele gravitatii faptelor, se reglementeaza, totodata, aplicarea obligatorie a 
pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi, instanta de judecata urmand sa aplice o 
pedeapsa si sa dispuna in mod obligatoriu a interzicerii unuia sau mai multor drepturi dintre cele 
prevazute de art. 64 din Codul penal. 
 
 Propunerile, sugestiile si opiniile privind proiectul de act normativ se primesc la adresa de e-mail: 
consultare.publica@mt.ro, pana la data de 1 martie 2013. 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca in Programul de Guvernare 2013-2016 s-au stabilit unele 

obiective majore pentru invatamant, printre care si cresterea performantei sistemului educational.   

Scopul proiectului consta in sustinerea activitatii didactice de inalta performanta prin sustinerea 

organizarii competitiilor scolare, a comunicarilor stiintifice, a simpozioanelor si a competitiilor 

extrascolare etc. Proiectul de act normativ se adreseaza numai invatamantului preuniversitar. 

De asemenea, se propune acordarea de stimulente financiare olimpicilor internationali din anul 

scolar 2010-2011 care nu au putut fi premiati ca urmare a prevederilor Legii nr. 283/2011 in anul 2012. 

 Proiectul a fost publicat in data de 22 februarie. 
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Ordonanta privind circulatia pe drumurile publice se va modifica 

Ministerul Afacerilor Interne a publicat in data de 22 februarie un proiect de 
ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea OUG 195/2002 
privind circulatia pe drumurile publice. 

La elaborarea proiectului s-a tinut seama de Decizia 500/2012 a Curtii Constitutionale referitoare 

la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 118 alin. (31) din OUG 195/2002 privind 

circulatia pe drumurile publice, art. 34 alin. (2) din OG 2/2001 privind regimul juridic al 

contraventiilor si art. XVII din Legea 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii 

proceselor (Monitorul Oficial nr. 492 din 18 iulie 2012). 

 

Schimbari preconizate 
 

 se introduce definitia suspendarii inmatricularii = masura de retragere provizorie a dreptului de 
utilizare a vehiculului pe drumul public, dispusa de catre autoritatea competenta sa realizeze 
operatiunea de inmatriculare; 

 se interzice circulatia vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor al caror 
termen de valabilitate a ITP a expirat, a celor neasigurate pentru raspundere civila pentru caz de 
pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, precum si a celor a caror inmatriculare este 
suspendata; 

 se introduc noi reguli privind transmiterea dreptului de proprietate asupra unui vehicul; 

 vehiculele inmatriculate in Romania se vor radia din oficiu in baza comunicarii unei autoritati 
straine care atesta inmatricularea acestora in alt stat; 

 persoanele cu domiciliul ori resedinta in Romania care conduc un vehicul inmatriculat intr-un alt 
stat vor fi obligate sa inmaneze politistului rutier un document doveditor al titlului cu care este 
detinut vehiculul, insotit de o traducere legalizata in limba romana; 

 se introduc noi reguli privind suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule; 

 odata cu constatarea contraventiei si aplicarea amenzii, in situatia in care plata acesteia nu se 
face pe loc, agentul constatator va completa in procesul-verbal si instiintarea de suspendare a 
exercitarii dreptului de a conduce autovehicule; 

 se introduc 3 noi cazuri in care politia rutiera poate retine certificatul de inmatriculare sau de 
inregistrare ori dovada inlocuitoare a acestuia; 

 se modifica unele dispozitii privind caile de atac impotriva procesului-verbal de constatare a 
contraventiei. 
 
 Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt 
asteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro in termen de zece de zile. 
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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/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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 Un text interesant este cel cuprins in alin. (3) al 

art. 1617: „Oricare dintre parti poate renunta, in 

mod expres ori tacit, la compensatie”. 

 Din acest text rezulta cu claritate si fara putinta 

de interpretare diferita ca institutia compensatiei 

nu este de ordine publica, deoarece depinde de 

vointa uneia sau alteia dintre partile raportului de 

compensatie de a renunta la efectele 

compensatiei, care s-ar produce de plin drept si 

aceasta renuntare poate fi nu numai expresa, ci si 

tacita.  

 Aceasta norma [alin. (3) al art. 1617 NCC] are o 

importanta capitala in procedura insolventei. 

 Dreptul de a opune compensatia il are si 

garantul fideiusor al uneia dintre obligatii, dar 

debitorul principal nu poate opune compensatia 

creditorului cu creanta pe care fideiusorul o are 

fata de creditor, neexistand identitatea de calitati. 

 Drepturile dobandite de o terta persoana nu 

pot fi prejudiciate de compensatie.  

Aspecte privind operarea compensatiei in reglementarea Codului civil 

Debitorul care a platit datoria nu mai poate opune compensatia si nu se mai 

poate prevala, in dauna tertelor persoane, de garantiile creantei sale. 

 

Va dorim lectura placuta! 
 

 
Contractele bancare in Noul Cod civil,Editura 
C.H.Beck, 2013 

 
 
Autor: Ion Turcu 

 
 

 

 Compensatia nu opereaza automat, spre deosebire de reglementarea aceleiasi 
institutii din Codul civil din 1864, ci are caracter facultativ si poate fi inlaturata 

atat expres, cat si tacit. 

http://www.beckshop.ro/contractele_bancare_in_noul_cod_civil_art_2184_2194_art_2279_2494-p6246.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte%2Brecomandata&utm_campaign=promo%2Bbeckshop
http://www.beckshop.ro/contractele_bancare_in_noul_cod_civil_art_2184_2194_art_2279_2494-p6246.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte%2Brecomandata&utm_campaign=promo%2Bbeckshop
http://www.beckshop.ro/contractele_bancare_in_noul_cod_civil_art_2184_2194_art_2279_2494-p6246.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte%2Brecomandata&utm_campaign=promo%2Bbeckshop
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