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Personalul unitatilor sanitare va beneficia de sistemul de salarizare 
actual si dupa data de 1 martie 2013 

In Monitorul Oficial nr. 111 din 26 februarie 2013 a fost publicata 
O.U.G. nr. 7/2013 privind modificarea unor acte normative din 
domeniul sanatatii. 

Principalele prevederi 
 

 Personalul unitatilor prevazute la art. 93 alin. (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in 
domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza si dupa data de  
1 martie 2013 de drepturile prevazute la art. 23 din O.U.G. nr. 115/2004 privind salarizarea si 
alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice, aprobata cu modificari 
si completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Pana la data de 31 decembrie 2013 plata drepturilor se asigura din bugetul aprobat 
Ministerului Sanatatii pe anul 2013 la titlul 10 Cheltuieli de personal. 

CONTRACTUL-CADRU privind conditiile acordarii asistentei medicale  
se va aplica pana la 31 martie 2013 

In Monitorul Oficial nr. 115 din 28 februarie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 207/151/2013 al ministrului Sanatatii si al CNAS 
pentru prorogarea termenului de aplicare a Contractului-cadru 
privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului 
de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012. 

Principalele prevederi 

 Termenul prevazut la art. I din Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr. 
1.330/880/2012 privind prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al 
presedintelui CNAS nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
in anul 2012 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul 
sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, se proroga pana la data de 
31 martie 2013, inclusiv. 

Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate  
au suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 115 din 28 februarie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 208/157/2013 al ministrului Sanatatii si al CNAS pentru 
modificarea si completarea Ordinului nr. 1.334/878/2012 privind 
modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale 
de sanatate pentru anii 2011 si 2012. 

Principalele prevederi 

 Termenele privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de 
sanatate pentru anii 2011 si 2012 si de prelungire a aplicabilitatii acestora pana la data de 28 
februarie 2013, se proroga pana la data de 31 martie 2013, inclusiv. 
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In Monitorul Oficial nr. 111 din 26 februarie 2013 a fost publicat Ordinul 

nr. 31/2013 al MADR pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 

246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor 

specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati 

directe si plati nationale directe complementare. 

Principalele prevederi 

 Documentele doveditoare solicitate producatorului agricol sunt, dupa caz, titlul de proprietate 
sau alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului, contractul de arendare, 
contractul de concesiune, contractul de asociere in participatiune, contractul de inchiriere, 
contractul de comodat, inscrisuri sub semnatura privata si alte acte care fac dovada utilizarii 
terenului, cum ar fi adeverinta eliberata de primarie conform inscrisurilor din registrul agricol. 

 Contractele de arendare vor respecta prevederile art. 1.836–1.850 din Legea nr. 287/2009 
privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare. Contractele de arendare incheiate 
inaintea intrarii in vigoare a noului Cod civil continua sa isi produca efectele pana la data incetarii 
de drept. 

 Orice contract incheiat inainte de intrarea in vigoare a prezentului ordin, avand ca obiect 
utilizarea pajistilor comunale, continua sa isi produca efectele pana la data incetarii de drept. 

Schema de plati directe pentru masurile de agromediu a suferit modificari 

A fost aprobat formularul privind cererea unica de plata pe suprafata 

In Monitorul Oficial nr. 115 din 28 februarie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 32/2013 al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 
privind aprobarea formularului-tip de cerere unica de plata pe 
suprafata pentru anul 2013. 

Principalele prevederi 

 In perioada 16 mai – 10 iunie 2013, formularul-tip de cerere unica de plata pe suprafata se poate 
depune cu o penalizare de 1% pentru fiecare zi lucratoare de intarziere, conform art. 23 alin. 1 din 
Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de 
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului in ceea ce priveste ecoconditionalitatea, 
modularea si sistemul integrat de administrare si control in cadrul schemelor de ajutor direct 
pentru agricultori, prevazute de regulamentul respectiv, precum si de aplicare a Regulamentului 
(CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste ecoconditionalitatea in cadrul schemei de 
ajutoare prevazute pentru sectorul vitivinicol, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura primeste, verifica, proceseaza cererile unice de 
plata pe suprafata si efectueaza plata catre fermier in contul bancar al acestuia, conform legislatiei. 

 Beneficiarii masurilor de reconversie/restructurare a plantatiilor viticole si defrisare a plantatiilor 
viticole, precum si cei ai masurii 221 – prima impadurire a terenurilor agricole si ai masurii 215 – 
bunastarea animalelor au obligatia de a completa formularul-tip prevazut la art. 1, indiferent daca 
solicita plati directe sau nu, pentru toate suprafetele agricole ale exploatatiei. 

 Nedepunerea de catre beneficiari a formularului-tip de cerere unica de plata pe suprafata in 
termen determina aplicarea de sanctiuni in conformitate cu prevederile art. 70 alin. 5 din 
Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Comisiei, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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Principalele prevederi 
 

 Curtea Constitutionala a decis respingerea, ca neintemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate 
a dispozitiilor art. 6 alin. (4), art. 10 alin. (2), art. 15 alin. (5), art. 17 alin. (1) lit. d) si e), art. 88 alin. 
(1), art. 91 si ale art. 931din Legea audiovizualului nr. 504/2002, exceptie ridicata de Societatea 
Comerciala Radio XXI – S.R.L. din Bucuresti in Dosarul nr. 4.931/2/2011 al Curtii de Apel Bucuresti 
– Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal. 

Opinie separata a judecatorului prof. univ. dr. Iulia Antoanella Motoc 

 In dezacord cu solutia adoptata de Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 12 din 22 ianuarie 2013, 
consideram ca exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 91 din Legea audiovizualului nr. 
504/2002 trebuia admisa pentru urmatoarele motive: 

 Consideram ca prin aceste prevederi se aduce atingere prezumtiei de nevinovatie a 
contravenientului. 

 Consideram ca neaplicarea prezumtiei de nevinovatie a contravenientului, in sensul in care 
acesta nu are dreptul de a se apara, inclusiv prin administrare de probe, in situatia prevazuta 
in art. 91 alin. (2) si (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 poate duce la o ingradire a 
altor drepturi ale contravenientului. 

Decizia CC privind constitutionalitatea  
LEGII AUDIOVIZUALULUI cu opinie separata 

In Monitorul Oficial nr. 114 din 28 februarie 2013 a fost publicata Decizia 

nr. 12 din 22 ianuarie 2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia 

de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (4), art. 10 alin. (2), art. 

15 alin. (5), art. 17 alin. (1) lit. d) si e), art. 88 alin. (1), art. 91 si ale art. 

931 din Legea audiovizualului nr. 504/2002. 

RIL admis. Organizatiile sindicale au calitate procesuala activa in actiunile 
promovate in numele membrilor de sindicat 

In Monitorul Oficial nr. 118 din 1 martie 2013 a fost publicata 
Decizia nr. 1/2013 din 21 ianuarie 2013 a ICCJ. 

Principalele prevederi 

 Completul competent sa judece recursul in interesul legii a luat in examinare recursurile declarate 
de prim-adjunctul procurorului general al PICCJ si Colegiul de conducere al CA Brasov privind 
interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003 in referire 
la calitatea procesuala activa a organizatiilor sindicale in actiuni promovate in numele membrilor 
de sindicat, precum si a dispozitiilor art. 269 alin. (2) [fost 284 alin. (2)] din Legea nr. 52/2003 – 
Codul muncii, privind determinarea instantei competente teritorial in solutionarea conflictelor 
de munca in cazul acestor actiuni. 

Inalta Curte a admis recursurile in interesul legii si, in consecinta: 

 In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 
54/2003 (in prezent abrogata prin Legea dialogului social nr. 62/2011) stabileste ca 
organizatiile sindicale au calitate procesuala activa in actiunile promovate in numele 
membrilor de sindicat. 

 In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 269 alin. (2) (fost art. 284 alin. 2) din 
Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, instanta competenta 
teritorial in solutionarea conflictelor de munca in cazul acestor actiuni este cea de la sediul 
sindicatului reclamant.  
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Camera Consultantilor Fiscali a aprobat programul de pregatire profesionala 
pentru anul 2013 

In Monitorul Oficial nr. 113 din 27 februarie 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 3/2013 a Camerei Consultantilor Fiscali privind aprobarea 
Programului de pregatire profesionala continua aferent anului 2013. 

Principalele prevederi 
 

 Camera Consultantilor Fiscali elaboreaza Programul de pregatire profesionala continua aferent 

anului 2013, in conformitate cu prevederile Normelor privind pregatirea profesionala continua a 

consultantilor fiscali, aprobate prin Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 7/2007, cu 

modificarile ulterioare. 

 Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2013 se adreseaza tuturor membrilor 

Camerei Consultantilor Fiscali. 

 Pregatirea profesionala continua este un drept si, in acelasi timp, o obligatie a membrilor Camerei 

Consultantilor Fiscali in ceea ce priveste actualizarea cunostintelor si formarea eficienta, cu 

garantarea calitatii serviciilor prestate catre clienti. Totodata, pregatirea profesionala continua este o 

exigenta impusa prin Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale, 

aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 3/2007. 

 Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2013 se va desfasura sub doua forme: 

 curs in sistem e-learning; 

 seminar in salile de curs (aspecte practice). 

 Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2013 prevede pentru consultantii fiscali 

activi un numar de 30 de ore de pregatire profesionala, iar pentru consultantii fiscali inactivi un 

numar de 15 ore de pregatire profesionala. 

Incepand cu 1 ianuarie 2014 vor fi acordate despagubiri pentru bunurile 
trecute in proprietatea statului bulgar 

In Monitorul Oficial nr. 114 din 28 februarie 2013 a fost publicata 
O.U.G. nr. 10/2013 pentru plata esalonata a despagubirilor catre 
cetatenii romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului 
bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria. 

Principalele prevederi 

 Incepand cu data intrarii in vigoare a ordonantei, plata despagubirilor se face in transe anuale 
egale, esalonat pe o perioada de 10 ani, incepand cu anul urmator datei emiterii titlului de plata. 

 Cuantumul unei transe nu poate fi mai mic de 20.000 lei. 

 Plata transelor se face incepand cu 1 ianuarie 2014. 

 Prin titlu de plata se intelege hotararea comisiei judetene sau a municipiului Bucuresti pentru 
aplicarea Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 393/2006, 
respectiv decizia de plata emisa de catre vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea 
Proprietatilor care coordoneaza aplicarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 
393/2006. 

 Sumele acordate cu titlu de despagubiri in temeiul prezentei ordonante de urgenta se 
actualizeaza prin aplicarea indicelui preturilor de consum aferent perioadei cuprinse intre 
inceputul lunii urmatoare celei in care a fost emis titlul de plata si sfarsitul lunii anterioare datei 
platii efective a fiecarei transe. 
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Primul ministru a aprobat infiintarea Comitetului tehnic interministerial 
pentru regionalizare 

In Monitorul Oficial nr. 115 din 28 februarie 2013 a fost publicata 
Decizia nr. 137/2013 a Primului-Ministru privind infiintarea 
Comitetului tehnic interministerial pentru regionalizare-
descentralizare. 
 
 

 

Principalele prevederi 

 Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii se infiinteaza Comitetul tehnic 
interministerial pentru regionalizare-descentralizare, denumit in continuare CTIRD, organism 
tehnic cu rolul de a asigura coordonarea procesului de descentralizare. 

 CTIRD este condus de viceprim-ministrul Guvernului Romaniei, ministrul dezvoltarii regionale si 
administratiei publice, care are calitatea de presedinte. 

Declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere 
 

In Monitorul Oficial nr. 111 din 26 februarie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 195/2013 al ANAF pentru modificarea si completarea 
Ordinului nr. 1.950/2012 al ANAF privind aprobarea modelului si 
continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor 
si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la 
sursa. 

 

Principalele prevederi 

 In Anexa nr. 11 „Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat” din OPANAF nr. 
1.950/2012, s-au introdus 3 noi creante fiscale, prevazute la randurile 62, 63 si 64, astfel: 

 randul 62 „Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice si al gazului 
natural”; 

 randul 63 „Impozit pe veniturile din activitatile de exploatare a resurselor naturale, 
altele decat gazele naturale”; 

 randul 64 „Impozit asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii 
preturilor din sectorul gazelor naturale”. 

 Creanta nr. 62 „Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice si al gazului 
natural” se calculeaza si se declara de catre operatorii de transport de energie electrica si gaze 
naturale si de catre distribuitorii de energie electrica si gaze naturale licentiati de ANRDE, 
conform prevederilor OG nr. 5/2013 privind stabilirea unor masuri speciale de impozitare a 
activitatilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural. 

 Creantele se declara in modulul II „Impozite, taxe si alte obligatii care nu se platesc in contul 
unic” din formularul 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”. 
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MFP a adus modificari in executia bugetului de stat pe anul 2013 

In Monitorul Oficial nr. 116 din 28 februarie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 264/2013 al MFP privind aprobarea Precizarilor pentru 
efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat pe anul 2013. 

Principalele prevederi 

 Introducerea in executia bugetului de stat pe anul 2013 a modificarilor determinate de aplicarea 
prevederilor O.U.G. nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul 
administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se efectueaza potrivit urmatoarelor precizari: 

 Transferul executiei bugetare pe anul 2013 a institutiilor publice preluate de Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice de la Ministerul Administratiei si Internelor si 
Secretariatul General al Guvernului. 

 Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, 
pe baza situatiei proprii si a situatiilor pe care i le transmit unitatile sale subordonate, comunica 
Ministerului Economiei natura cheltuielilor efectuate din subventiile primite, precum si platile 
de casa aferente fiecarei naturi de cheltuieli in parte efectuata in anul 2013. 

 Pe baza comunicarii primite de la Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor 
pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Ministerul Economiei deschide si repartizeaza credite 
bugetare de la titlurile de cheltuieli corespunzatoare naturii sumelor utilizate in anul 2013 de 
Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si 
unitatile sale subordonate astfel: 

 dispozitia bugetara de repartizare de credite, la care beneficiar este Ministerul Economiei, 
care cuprinde sumele aferente cheltuielilor efectuate in anul 2013 de Agentia pentru 
Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, pentru 
activitatea proprie; 

 dispozitii bugetare de repartizare a creditelor bugetare catre fiecare oficiu teritorial 
pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie. 

ANRE a stabilit cota obligatorie de achizitie de certificate verzi 

In Monitorul Oficial nr. 118 din 1 martie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 8/2013 al Autoritatii Nationale de Reglementare in 
Domeniul Energiei privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie 
de certificate verzi, aferenta anului 2012. 

Principalele prevederi 

 Cota obligatorie de achizitie de certificate verzi de catre operatorii economici care au obligatia 
achizitiei de certificate verzi, pentru anul 2012, se stabileste la 0,1188 certificate verzi/MWh. 

 Societatea Comerciala Operatorul Pietei de Energie Electrica OPCOM – S.A., producatorii de 
energie electrica din surse regenerabile si operatorii economici duc la indeplinire prevederile 
prezentului ordin. 
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In Monitorul Oficial nr. 118 din 1 martie 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 2/2013 a CSSPP pentru aprobarea Normei nr. 1/2013 
privind modificarea si completarea Normei nr. 3/2011 pentru 
intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale individuale 
pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de 
CSSPP. 

Principalele prevederi 

 Dosarul situatiilor financiare anuale ale Fondului de garantare trebuie sa cuprinda: 

 situatiile financiare anuale individuale ale Fondului de garantare, aprobate conform 
Legii nr. 187/2011; 

 raportul anual al consiliului de administratie, conform Legii nr. 187/2011; 

 declaratia scrisa de asumare a raspunderii pentru intocmirea situatiilor financiare 
anuale, conform art. 30 din Legea nr. 82/1991; 

 raportul de audit, intocmit de auditorul financiar, conform legislatiei in vigoare; 

 hotararea de aprobare a situatiilor financiare anuale, conform Legii nr. 187/2011; 

 balanta de verificare a conturilor sintetice si balanta de verificare a conturilor analitice 
la 31 decembrie a exercitiului financiar pentru care se intocmesc situatii financiare 
anuale; 

 propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; 

 raportul privind executia bugetului de venituri si cheltuieli. 

 Fondul de garantare depune la Comisie situatiile financiare anuale individuale, pana la data 
de 15 aprilie a fiecarui an, astfel: 

 in format electronic, prin aplicatia CSSPP-FRP. Aplicatia si instructiunile de utilizare 
sunt prezentate in portalul de documentatie tehnica al Comisiei, respectiv 
https://w3.csspp.ro/itbox/; si 

 pe suport hartie, componentele dosarului situatiilor financiare anuale individuale, 
prevazute la art. 202, semnate si stampilate, conform legii. 

 Fac obiectul publicarii pe portalul propriu al Fondului de garantare urmatoarele: 

 situatiile financiare anuale; 

 raportul anual al consiliului de administratie; 

 raportul de audit; 

 hotararea de aprobare a situatiilor financiare anuale. Art. 204. – Fondul de garantare 
trebuie sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice situatiile 
financiare anuale individuale, conform prevederilor legislatiei in vigoare. 

 Pentru situatiile financiare anuale, auditorii financiari au obligatia de a transmite Comisiei o 
copie a scrisorii de comunicare a deficientelor retinute in functionarea sistemelor de 
contabilitate si de control intern, document ce contine constatarile cu impact financiar, 
constatarile cu privire la rezultatele evaluarii sistemelor de management si control intern, 
precum si recomandarile pentru remedierea deficientelor constatate. 

 Scrisoarea se transmite Comisiei, in limba romana, in aceeasi zi in care se transmite 
organelor de conducere ale entitatilor mentionate anterior. 

CSSPP a aprobat norma pentru intocmirea si depunerea situatiilor 
financiare anuale individuale 
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Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate la Senat pe ordinea de zi 
 

 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 115/2012 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 192/2006 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 si completarea art. 1 din Legea nr. 84/2012 privind unele 
masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare  
 
 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  
 
 Propunere legislativa privind registratorii comerciali si activitatea de inregistrare in registrul comertului  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor 
activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri 
 
 Propunere legislativa pentru modificarea art. 13 din Legea nr. 148/2000 – Legea privind publicitatea 
 
 Propunere legislativa pentru modificarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara 
pentru cresterea copiilor 
 
 
 

 
 
 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 

 
 Proiect de lege pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si 
functionarea creselor 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 26.02.2013 
- termen pt. depunerea raportului: 05.03.2013 

 

http://www.legalis.ro/legalis/document-view.seam?documentId=nr4f6mjzgjptembqgy
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Actualitate europeana 
 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Pentru a intra pe teritoriul Spaniei strainii trebuie sa demonstreze ca detin 64,53 euro 
 

In Jurnalul Oficial nr. C 56/13 din 26 februarie 2013 a fost publicata Actualizarea sumelor de referinta pentru 
trecerea frontierelor externe, mentionate la art. 5 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 de instituire a 
unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de catre persoane (Codul frontierelor Schengen). 
Conform Ordinului Cabinetului Presedintiei (PRE/1282/2007) din 10 mai 2007 privind mijloacele financiare de 
care strainii trebuie sa dispuna pentru a intra pe teritoriul Spaniei, suma pe care strainii trebuie sa demonstreze 
ca o detin, pentru a putea intra pe teritoriul Spaniei: 
(a) pentru cheltuielile de sedere in Spania, suma de care acestia dispun trebuie sa reprezinte, in euro, 10 % din 
salariul minim brut pe economie (64,53 EUR pentru 2013) sau suma echivalenta in moneda straina inmultit cu 
numarul de zile pe care intentioneaza sa le petreaca in Spania si cu numarul de persoane aflate in intretinerea lor 
si care ii insotesc. Suma minima de care dispun trebuie sa reprezinte 90 % din salariul minim brut pe economie 
(580,77 EUR pentru 2013) sau suma echivalenta in moneda straina de persoana, indiferent de perioada 
planificata de sedere; 
(b) pentru a se intoarce in statul de provenienta sau pentru a tranzita state terte, strainii trebuie sa prezinte un 
bilet sau bilete cu data fixa, netransferabil(e) si nominal(e) pentru mijloacele de transport planificate. 
Strainii trebuie sa faca dovada ca detin mijloacele de subzistenta descrise mai sus fie prin prezentarea acestora, 
daca sunt in numerar, fie prin prezentarea de cecuri certificate, cecuri de calatorie, chitante sau carti de credit, 
care trebuie sa fie insotite de un extras de cont recent (nu se accepta scrisori bancare sau extrase de cont de pe 
internet) sau de alta dovada care sa precizeze in mod clar creditul disponibil pe card sau in contul bancar. 
 

Rata dobanzii aplicabile recuperarii ajutoarelor de stat in Romania este de 6,18 
In Jurnalul Oficial nr. C 58/2 din 28 februarie 2013 a fost publicata Comunicarea Comisiei privind nivelul actual al 
ratelor dobanzii aplicabile recuperarii ajutoarelor de stat si al ratelor de referinta/scont pentru cele 27 de state 
membre aplicabile de la 1 martie 2013. 
 

Rezolutiile Parlamentul European din sesiunea 2011-2012, sedintele din 27-29 septembrie 2011 
In Jurnalul Oficial nr. C 56/E din 26 februarie 2013 au fost publicate Rezolutiile Parlamentului European. 
Printre cele mai importante mentionam: 

 Finantarea cercetarii si inovarii in UE 

 Sistemul scolilor europene 

 Turismul european 

 Siguranta rutiera in Europa 

Ultima publicatie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. C 55 din 23 februarie 2013 a fost publicata ultima publicatie CJUE. 
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Actualitate europeana 
 

Jurisprudenta europeana  
 

 Concluziile Avocatului General in cauzele conexate C-523/11 si C-585/11, Laurence Prinz/Region 

Hannover, Philipp Seeberger/Studentenwerk Heidelberg 

 

In opinia Avocatului General Sharpston, supunerea acordarii finantarii unor studii integrale in 

strainatate conditiei privind resedinta neintrerupta de trei ani in statul membru care acorda 

finantarea imediat anterior inceperii acestor studii reprezinta o restrictie privind dreptul la libera 

circulatie al cetatenilor Uniunii. 

Avocatul General Sharpston considera de asemenea ca ar fi de ajutor instantelor nationale daca 

Curtea si-ar clarifica jurisprudenta cu privire la obiectivele care pot sa justifice o restrictie privind 

dreptul la libera circulatie care rezulta dintr-o regula precum regula celor trei ani. 

 

 Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-282/11, Salgado González/INSS, TGSS 

 

Dreptul Uniunii se opune reglementarii spaniole privind modalitatile de calcul al pensiei pentru limita 

de varsta in masura in care acestea nu tin seama suficient de imprejurarea ca persoana interesata a 

lucrat si intr-un alt stat membru decat Spania 

 

 Opinia Avocatului General in cauza C-648/11, MA, BT, DA v Secretary of State for the Home 

Department 

 

In opinia Avocatului General Cruz Villalon, atunci cand un minor neinsotit a depus cereri de azil la mai 

multe state membre, statul membru responsabil cu examinarea cererii va fi acela unde cererea a fost 

depusa cel mai recent. 

Pentru ca acest lucru sa se intample, niciun membru al familiei minorului nu trebuie sa se afle in mod 

legal intr-un alt stat membru, iar interesul superior al minorului sa nu poata fi respectat printr-o alta 

modalitate. 

 

 Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-399/11, Stefano Melloni/Ministerio fiscal 

 

Predarea unei persoane autoritatilor judiciare ale unui alt stat membru pentru executarea unui mandat 

european de arestare nu poate fi conditionata de posibilitatea unei revizuiri a hotararii de condamnare 

pronuntate in lipsa. Decizia-cadru privind mandatul european de arestare reflecta consensul dintre statele 

membre cu privire la continutul drepturilor procedurale de care beneficiaza persoanele condamnate in 

lipsa care fac obiectul unui mandat european de arestare. 

 

 Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-11/11, Air France SA/Heinz-Gerke Folkerts si Luz-Tereza Folkerts 

 

Pasagerii unui zbor cu legatura directa trebuie sa fie despagubiti in cazul in care zborul lor ajunge la 

destinatia finala cu o intarziere egala sau mai mare de trei ore. Faptul ca intarzierea zborului initial nu a 

depasit pragurile impuse de dreptul Uniunii nu are incidenta asupra dreptului la compensatie. 
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Actualitate europeana 
 

Jurisprudenta europeana  
 

 Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-617/10, Åklagaren c Hans Åkerberg Fransson 

 

Curtea explica domeniul de aplicare a Cartei drepturilor fundamentale si interpreteaza principiul prevenirii unei 

persoane de a fi pedepsita de doua ori. Acest principiu nu se opune ca un stat membru sa aplice in mod succesiv, 

pentru aceleasi fapte de evaziune fiscală, o sanctiune fiscala si o sanctiune penala in cazul in care pedeapsa de 

impozitare nu este penala. 

 

 Hotararile Curtii de Justitie in cauzele C-473/10, C-483/10, C-555/10 si C-556/10, Comisia/Ungaria, Spania, 

Austria si Germania 

 

Ungaria si Spania nu si-au indeplinit obligatiile care rezulta din dreptul Uniunii in domeniul transportului feroviar 

in schimb, legislatiile austriaca si germana in materie sunt conforme cu dreptul Uniunii. 

 

 Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-1/12, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas 

 

Dreptul Uniunii se opune ca un ordin profesional sa impuna membrilor sai un sistem de formare obligatorie care 

elimina partial concurenta si care stabileste conditii discriminatorii in detrimentul concurentilor sai. Faptul ca un 

ordin profesional are obligatia legala de a institui un sistem de formare obligatorie nu exclude normele adoptate 

de acest ordin din domeniul de aplicare al dreptului Uniunii. 

 

 Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-246/12 P, Ellinika Nafpigia AE v European Commission 

 

Curtea de Justitie confirma validitatea deciziei Comisiei conform careia Grecia a fost obligata sa recupereze 

ajutorul acordat santierelor navale Skaramangkas, care a fost incompatibil cu piata comuna. In timp ce Tratatul 

ofera statelor membre mijloacele necesare pentru protejarea intereselor de securitate, acesta nu le permite sa 

afecteze negativ concurenta in ceea ce priveste produsele care nu sunt destinate unor scopuri specific militare. 
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Normele metodologice ale Codului fiscal vor fi 
modificate extensiv 
 
Ministerul Finantelor Publice a publicat in data de 28 februarie un proiect de 
Hotarare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 
44/2004. 

Ministerul Justitiei a publicat in data de 27 februarie un proiect de ordin al 
ministrului de aprobare a Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici 
si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata. 

Ministerul Justitiei a elaborat un nou Regulament de aplicare  
a Legii notarilor publici  

 

Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca promovarea acestui act normativ este determinata 

de necesitatea elaborarii metodologiei de aplicare unitara a dispozitiilor O.G. nr. 8/2013 pentru 

modificarea si completarea Codului fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, precum si 

a altor aspecte tehnice generate de situatii aparute in aplicarea prevederilor Codului fiscal.  

Schimbari preconizate 

Prin proiectul de act normativ se aduc modificari la: 
- Titlul II. Impozitul pe profit; 
- Titlul III. Impozitul pe venit; 
- Titlul IV1. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor; 
- Titlul V. Impozitul pe veniturile obtinute de nerezidenti; 
- Titlul VI. Taxa pe valoarea adaugata; 
- Titlul VII. Accize si alte taxe speciale; 
- Titlul IX2. Contributii sociale obligatorii. 
 
 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. 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca Legea notarilor publici nr. 36/1995 s-a modificat si 

completat prin Legea nr. 77/2012, apoi s-a republicat in M.Of. nr. 72 din 4 februarie 2013 si ca, in 

termen de 120 de zile de la republicare, Ministerul Justitiei si UNNPR urmand a elabora regulamentul 

de aplicare a acestei legi. 

Proiectul de regulament continua demersul de reformare a profesiei, initiat prin modificarea si 

completarea Legii nr. 36/1995, fiind elaborat pe baza propunerilor formulate de catre UNNPR si a 

solutiilor legislative identificate de catre compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei. 

 Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt 
asteptate pe adresa Ministerului Justitiei, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti, pe fax, la nr. 037/287.11.40 sau 
la adresa de e-mail DSC@just.ro, pana la data de 1 aprilie 2013. 
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Decrete semnate in perioada 23-29 februarie 2013 

Dintre decretele semnate de Presedintele Romaniei, domnul Traian 
Basescu, in aceasta perioada mentionam: 
 

• Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea O.U.G. nr. 228/2008 
pentru modificarea si completarea unor acte normative; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 19/2011 
pentru modificarea O.G. nr. 29/1997 privind Codul aerian civil; 
 
• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 31/2012 pentru modificarea unor acte 
normative in domeniul serviciilor de plata; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 14/2011 pentru completarea art. 2 din 
O.U.G. nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice 
fiscale; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 12/2012 pentru modificarea si 
completarea O.G. nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 26/2012 privind unele masuri de 
reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor 
acte normative; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 31/2011 privind interzicerea 
achizitionarii de la persoanele fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in 
activitatea feroviara; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 10/2012 pentru crearea cadrului legal 
necesar cautarii automatizate a datelor de referinta in relatia cu statele membre ale Uniunii Europene 
si asigurarii recunoasterii activitatilor de laborator referitoare la datele dactiloscopice; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 105/2011 pentru modificarea art. 1 
din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, 
precum si a art. 8 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si 
preparatelor stupefiante si psihotrope; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea O.U.G. nr. 151/2008 pentru modificarea si 
completarea O.G. nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din 
invatamant; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 10/2011 privind abrogarea alin. (8) al 
art. 39 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 40/2012 pentru suspendarea aplicarii 
dispozitiilor art. 4 din O.G. nr. 41/1998 privind taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale si 
regimul de utilizare a acestora; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 21/2012 pentru suspendarea aplicarii 
dispozitiilor Legii nr. 148/2012 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice. 
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Luni 11 
martie 

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.  

Vineri 15 
martie 

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. 

Vineri 15 
martie 

Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si 
tigari de foi in luna ... anul Formular (anexa 31^1) 

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

Vineri 15 
martie 

Depunera Situatiei eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, 
destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat in luna ... anul ... 
Formular (anexa 31^2) 

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

Vineri 15 
martie 

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de 
produse energetice pentru luna precendenta Formular. 

Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator 
final 

Vineri 15 
martie 

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) 

Vineri 15 
martie 

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 

Vineri 15 
martie 

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 

Vineri 15 
martie 

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 

Vineri 15 
martie 

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

Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare 

Vineri 15 
martie 

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

Antrepozitarii autorizati pentru depozitare 

Vineri 15 
martie 

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

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

Vineri 15 
martie 

Depunerea Declaratiei anuale de venit pentru asociatiile fara 
personalitate juridica Formular 204  pentru anul trecut 

Asociatiile fara personalitate juridica, prin asociatul 
desemnat 

 

Agenda obligatiilor fiscale pentru perioada 11 - 15 Martie 

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_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
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
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_204_2_2012.pdf
http://www.infolegal.ro/agenda-obligatiilor-fiscale-aprilie/2012/04/04/agenda-obligatiilor-fisc
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 In realitate, cesionarea drepturilor patrimoniale 

de autor este o forma a contractului de vanzare 

cumparare, reglementata in maniera particulara 

de catre Legea privind dreptul de autor si 

drepturile conexe. 

 Ca este asa, rezulta din insasi definitia vanzarii 

data de Noul Cod civil, care dispune ca vanzarea 

este contractul prin care vanzatorul transmite sau 

dupa caz, se obliga sa transmita cumparatorului 

proprietatea unui bun in schimbul unui pret pe 

care cumparatorul se obliga sa il plateasca. 

 Poate fi, de asemenea, transmis prin vanzare un 

dezmembramant al dreptului de proprietate sau 

orice alt drept. 

 Legea privind dreptul de autor si drepturile 

conexe prevede ca, in mod obligatoriu, acest 

contract de cesiune cuprinde drepturile 

patrimoniale transmise, modalitatile de utilizare, 

durata si intinderea cesiunii, precum si 

remuneratia titularului dreptului de autor. 

Ce stim despre contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor 

Absenta oricareia dintre aceste prevederi da dreptul partii interesate de a cere 

anularea contractului. 

 
Va dorim lectura placuta! 

 
 

Drept civil. Proprietatea intelectuala, Editura C.H. 
Beck, 2013 

 
Autor: Prof. univ. dr. Ligia Catuna 

 Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor  
este contractul prin care autorul transmite drepturile sale patrimoniale, integral 

sau partial, celeilalte parti, denumite cesionar, care se obliga in schimb a plati 
autorului cedent pretul acestei cesiuni. 

http://www.beckshop.ro/drept_civil_proprietatea_intelectuala-p6252.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte%2Brecomandata&utm_campaign=promo%2Bbeckshop
http://www.beckshop.ro/drept_civil_proprietatea_intelectuala-p6252.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte%2Brecomandata&utm_campaign=promo%2Bbeckshop
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- in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 
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