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Caror categorii de autoturisme nu li se aplica timbrul de mediu 

In Monitorul Oficial nr. 119 din 4 martie 2013 a fost publicata 
O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. 

Principalele prevederi 
 

 Timbrul se face venit la bugetul Fondului pentru mediu si se utilizeaza de Administratia Fondului 
pentru Mediu in vederea finantarii programelor si proiectelor pentru protectia mediului. 

 Timbrul se aplica pentru autovehiculele din categoriile M1, M2, M3 si N1, N2, N3, astfel cum 
sunt acestea definite in RNTR 2, cu exceptia: 

 autovehiculelor apartinand misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor 
acestora, precum si altor organizatii si persoane straine cu statut diplomatic, care isi 
desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei; 

 autovehiculelor special modificate in scopul conducerii de catre persoanele cu handicap, 
precum si in scopul preluarii si transportarii persoanelor cu handicap grav sau accentuat, 
astfel cum aceste persoane sunt definite in Legea nr. 448/2006 privind protectia si 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

 autovehiculelor destinate a fi utilizate de fortele armate, fortele de securitate a statului, 
de politie, de jandarmerie, de politia de frontiera si de pompieri; 

 autovehiculelor definite conform RNTR 2 destinate serviciilor de ambulanta si medicina, 
autovehiculelor speciale echipate corespunzator pentru acordarea ajutorului de urgenta, 
precum si autovehiculelor speciale destinate serviciilor de descarcerare si de stingere a 
incendiilor. 

Directiile generale ale finantelor publice vor efectua verificari  
privind arieratele 

In Monitorul Oficial nr. 119 din 4 martie 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 277/2013 al MFP pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 
241/2013 privind imputernicirea personalului directiilor generale ale 
finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti in vederea 
efectuarii unor verificari cu privire la arierate. 

Principalele prevederi 

 Se imputerniceste personalul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului 
Bucuresti sa efectueze verificari cu privire la arieratele si platile restante inregistrate de 
unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. 

 Verificarile se vor efectua pana la data de 15 martie 2013, in cadrul acestora urmarindu-se si 
respectarea prevederilor art. 14 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste existenta prevederilor bugetare si a 
surselor de finantare la momentul angajarii cheltuielilor. 
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In Monitorul Oficial nr. 120 din 4 martie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 

199/2013 al ministrului Sanatatii privind aprobarea Metodologiei de 

elaborare a programului de investitii publice al Ministerului Sanatatii si de 

alocare de fonduri pentru cheltuieli de natura investitiilor unitatilor 

sanitare subordonate. 

Principalele prevederi 

 Metodologia are drept scop stabilirea procedurilor specifice de elaborare a programului de 
investitii publice ce se prezinta ca anexa la bugetul aprobat al Ministerului Sanatatii si de alocare 
de fonduri pentru cheltuieli de natura investitiilor unitatilor sanitare subordonate, din bugetul 
aprobat al ministerului. 

 Este interzisa introducerea in programele de investitii publice a obiectivelor de investitii ale caror 
documentatii tehnico-economice nu au fost aprobate potrivit dispozitiilor legale in vigoare si a 
celorlalte cheltuieli asimilate investitiilor ale caror note de fundamentare privind necesitatea si 
oportunitatea efectuarii acestor categorii de cheltuieli nu au fost elaborate si aprobate de 
ordonatorul principal de credite. 

 Pentru investitiile publice ce se realizeaza pe baza de credite externe contractate sau garantate 
de stat, indiferent de valoarea acestora, documentatiile tehnico-economice se aproba de Guvern. 

Ministerul Sanatatii a aprobat metodologia de elaborare a  
programului de investitii publice 

Consiliul Concurentei a pus bazele Consiliului de supraveghere  
din domeniul feroviar 

In Moniorul Oficial nr. 120 din 4 martie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 62/2013 al Consiliului Concurentei pentru punerea in 
aplicare a Regulamentului privind organizarea si functionarea 
Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar. 

Principalele prevederi 

 Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar este organizat si functioneaza ca structura fara 
personalitate juridica in cadrul Consiliului Concurentei. 

 Consiliul de supraveghere este independent din punct de vedere organizatoric, juridic, decizional si 
in ceea ce priveste deciziile de ordin financiar fata de administratorii infrastructurii feroviare, 
organismele de tarifare a infrastructurii feroviare, organismele de alocare a capacitatilor de 
infrastructura feroviara si fata de operatorii de transport feroviar.  

 
Care este structura serviciilor Senatului 

In Monitorul Oficial nr. 121 din 5 martie 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 8/2013 a Senatului privind structura serviciilor 
Senatului. 

Principalele prevederi 

 In structura serviciilor Senatului functioneaza directii generale, directii, servicii si birouri, dupa caz. 

 Secretarul general al Senatului conduce serviciile Senatului si controleaza activitatea acestora. In 
aceasta calitate raspunde in fata Senatului si a Biroului permanent al Senatului de modul in care 
isi indeplineste atributiile in asigurarea bunei functionari a serviciilor Senatului. 
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Principalele prevederi 
 

 Legea stabileste cadrul juridic si institutional unitar, obiectivele, competentele, atributiile si 
instrumentele specifice necesare infiintarii, organizarii, gestionarii, finantarii, exploatarii, 
monitorizarii si controlului furnizarii/prestarii reglementate a serviciilor comunitare de utilitati 
publice. 

  Prevederile prezentei legi se aplica serviciilor comunitare de utilitati publice, infiintate, organizate 
si furnizate/prestate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, judetelor, municipiului Bucuresti 
si, dupa caz, in conditiile legii, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau 
la nivelul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, sub conducerea, coordonarea, controlul si 
responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale, daca prin legi speciale nu s-a stabilit 
altfel. 

Legea privind serviciile comunitare de utilitati publice a fost republicata 

In Monitorul Oficial nr. 121 din 5 martie 2013 a fost republicata Legea nr. 

51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice. 

Perioada de acordare a azilului in Romania a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 122 din 5 martie 2013 a fost publicata 
Legea nr. 8/2013 pentru modificarea Legii nr. 122/2006 privind 
azilul in Romania. 

Principalele prevederi 

 Statutul de refugiat si protectia subsidiara se acorda pe o perioada nedeterminata. 

 Orice cerere de azil este analizata individual si succesiv din perspectiva statutului de refugiat si a 
protectiei subsidiare, in conditiile prevazute de prezenta lege. 

 In conditiile prezentei legi, strainilor li se acorda protectie temporara. 

Legislatia privind efectuarea transporturilor rutiere a fost modificata 

In Monitorul Oficial nr. 122 din 5 martie 2013 a fost publicata O.U.G. 
nr. 11/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei 
Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere. 

Principalele prevederi 

 Pentru a efectua transport rutier national contra cost de marfuri cu vehicule rutiere a caror 
masa maxima autorizata, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii, este cuprinsa intre 2,4 tone si 3,5 
tone, intreprinderile trebuie sa fie autorizate de catre autoritatea competenta. 

 Pentru a efectua transport rutier national contra cost de persoane cu autovehicule avand 9 
locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto, destinate prin constructie si echipate pentru 
transportul de persoane, intreprinderile trebuie sa fie autorizate de catre autoritatea 
competenta. 

 Pentru a efectua transport rutier national contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt 
avariate, intreprinderile trebuie sa fie autorizate de catre autoritatea competenta. 
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Guvernul a adoptat normele UE privind verificarea rapoartelor de emisii de 
gaze cu efect de sera 

In Monitorul Oficial nr. 123 din 6 martie 2013 a fost publicata H.G. nr. 
66/2013 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului 
(UE) nr. 600/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind verificarea 
rapoartelor de emisii de gaze cu efect de sera. 

Principalele prevederi 
 

 Hotararea stabileste cadrul legal si institutional necesar aplicarii Regulamentului (UE) nr. 600/2012 al 

Comisiei din 21 iunie 2012 privind verificarea rapoartelor de emisii de gaze cu efect de sera si a 

rapoartelor privind datele tona-kilometru si acreditarea verificatorilor in conformitate cu Directiva 

2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

(JOUE), seria L, nr. 181 din 12 iulie 2012, denumit in continuare Regulament. 

 Potrivit prevederilor art. 54 alin. (1) din Regulament, se desemneaza ca autoritate nationala 

competenta pentru acreditarea verificatorilor rapoartelor de emisii de gaze cu efect de sera si a 

rapoartelor privind datele tona-kilometru, in cadrul schemei de comercializare a certificatelor de 

emisii de gaze cu efect de sera. 

 Autoritatea nationala competenta dezvolta schema de acreditare specifica pentru acreditarea 

verificatorilor rapoartelor de emisii de gaze cu efect de sera si a rapoartelor privind datele tona-

kilometru. 

Protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

In Monitorul Oficial nr. 123 din 6 martie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 399/2013 al MMFPS privind aprobarea Metodologiei 
de acordare a sumelor de la bugetul de stat organizatiilor 
neguvernamentale prevazute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap. 

Principalele prevederi 

 Sumele de la bugetul de stat prin bugetul ministerului se acorda in luna in curs pentru luna 
precedenta, pe baza documentelor justificative, in functie de deschiderile de credite aprobate 
de ordonatorul principal de credite. 

  In mod exceptional, in situatii bine justificate pentru cheltuielile de intretinere aferente 
activitatii administrative, sumele se acorda pentru cheltuieli efectuate cu cel mult doua luni 
inainte de luna pentru care se acorda sumele. 

OG privind falimentul institutiilor de credit a fost aprobata de Parlament 

In Monitorul Oficial nr. 127 din 8 martie 2013 a fost publicata Legea 
nr. 15/2013 privind aprobarea O.G. nr. 12/2012 pentru modificarea si 
completarea O.G. nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de 
credit. 

Principalele prevederi 

 Se aproba O.G. nr. 12 din 14 august 2012 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 10/2004 
privind falimentul institutiilor de credit, adoptata in temeiul art. 1 pct. I.8 din Legea nr. 127/2012 
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante 
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Operatorii economici au obligatia de a utiliza aparate de marcat electronice 
fiscale 

In Monitorul Oficial nr. 127 din 8 martie 2013 a fost publicata Legea nr. 
13/2013 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. 
 
 

 

Principalele prevederi 

 Se aproba O.G. nr. 14 din 24 august 2011 pentru completarea art. 2 din O.U.G. nr. 28/1999 
privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, 
adoptata in temeiul art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a 
emite ordonante. 

 Senatul propune masuri compensatorii pentru cei afectati de directiva 
privind interzicerea tutunului cu arome 

In Monitorul Oficial nr. 124 din 6 martie 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 9/2013 a Senatului cu privire la propunerea de 
Directiva a PE si a Consiliului privind apropierea actelor cu putere 
de lege si a actelor administrative ale statelor membre in ceea ce 
priveste fabricarea, prezentarea si vanzare a tutunului si a 
produselor aferente. 

 
Principalele prevederi 

 Senatul constata ca propunerea de directiva respecta principiul subsidiaritatii, avand in vedere 
ca obiectivul privind imbunatatirea functionarii pietei interne de tutun si de produse aferente, 
vizand un nivel inalt de protectie a sanatatii publice pentru cetatenii Uniunii Europene, poate fi 
atins prin reglementare adoptata la nivelul Uniunii Europene. 

 Senatul sprijina propunerea de directiva, in special, masurile care urmaresc descurajarea 
fumatului in randul copiilor si al tinerilor pana in 18 ani. 

 Senatul considera ca este necesar sa se analizeze, la nivel european, posibilitatea acordarii de 
masuri compensatorii partilor afectate de prezenta propunere de directiva. 

Reglementarrile contabile conforme cu Standardele Internationale au 
suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 125 din 7 martie 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 2/2013 al BNR pentru modificarea Reglementarilor contabile 
conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, 
aplicabile institutiilor de credit. 

Principalele prevederi 

  Ajustarile pentru deprecierea creantelor din operatiuni de trezorerie si interbancare se 
constituie periodic, pe seama cheltuielilor, si se inregistreaza in conturi distincte in functie de 
nivelul la care au fost identificate deprecierile. 

 Activele financiare incadrate in categoria «Imprumuturi si creante» se inregistreaza cu ajutorul 
conturilor corespunzatoare de credite, depozite constituite si alte creante prevazute de Planul de 
conturi. 
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Procedura privind supravegherea in interes public a activitatii de  

audit statutar 

In Monitorul Oficial nr. 125 din 7 martie 2013 a fost publicata Decizia 
nr. 3/2013 a Consiliului pentru supravegherea in interes public a 
profesiei contabile pentru adoptarea Procedurii privind supravegherea 
in interes public a activitatii de audit statutar. 

Obiectul supravegherii in interes public 

 Obiectul supravegherii in interes public il constituie activitatea auditorilor statutari si a firmelor 
de audit. 

 Activitatea desfasurata de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) in exercitarea 
atributiilor sale este supusa supravegherii in interes public, conform prevederilor art. 26 din 
O.U.G. nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare (O.U.G. nr. 75/1999). 

Modalitati de exercitare a supravegherii in interes public. Dispozitii generale 

 Supravegherea in interes public a activitatii de audit statutar se realizeaza prin: 

 solicitarea de rapoarte si informatii; 

 analiza si verificarea acestora; 

 actiuni de inspectie la fata locului. 

Procedura de accesare a informatiilor cuprinse in dosarul fiscal 

In Monitorul Oficial nr. 126 din 7 martie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 230/2013 al MFP si al ANAF pentru aprobarea 
Procedurii de accesare a informatiilor cuprinse in dosarul fiscal, 
puse la dispozitia contribuabililor pe pagina de internet a ANAF. 

Principalele prevederi 

 In vederea reducerii contactului direct dintre contribuabili si functionarii publici din cadrul 
organului fiscal si simplificarii accesului la o informatie rapida si exacta, informatiile cuprinse in 
evidenta creantelor fiscale, care fac parte din dosarul fiscal al contribuabilului, se publica pe 
pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, asigurandu-se astfel 
transparenta datelor cuprinse in fisa pe platitori. 

 Contribuabilii pot accesa informatiile de pe pagina de internet a Agentiei Nationale de 
Administrare Fiscala, prin autentificare in baza certificatului digital. 

 Pentru utilizarea accesului controlat la dosarul fiscal, contribuabilii pot solicita emiterea unui 
certificat digital in baza formularelor 152 si 153, prevazute in anexele nr. 1 si 2, care fac parte 
integranta din prezenta procedura, aplicandu-se in mod corespunzator prevederile Ordinului 
ministrului economiei si finantelor nr. 858/2008 privind depunerea declaratiilor fiscale prin 
mijloace electronice de transmitere la distanta, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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In Monitorul Oficial nr. 126 din 7 martie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 75/2013 al ministrului Fondurilor Europene privind 
procedura interna de avizare a structurilor si personalului care 
gestioneaza asistenta financiara nerambursabila comunitara. 

Principalele prevederi 

 Pentru a beneficia de majorarile salariale prevazute la art. 4 alin. (1)–(6) din H.G. nr. 
595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului 
care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare, institutiile 
publice, cu exceptia Unitatii pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice (UCVAP), 
solicita Ministerului Fondurilor Europene avizarea structurilor si a personalului cu atributii 
prevazute la art. 4 alin. (7) din H.G. nr. 595/2009, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Ministerul Fondurilor Europene stimuleaza financiar personalul care 
gestioneaza fonduri comunitare 

Guvernul a adus modificari regulilor de obtinere a esalonarii platilor 
obligatiilor fiscale 

In Monitorul Oficial nr. 127 din 8 martie 2013 a fost publicata 
O.U.G. nr. 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-
fiscale si prorogarea unor termene. 

 Obiectul esalonarii 

  Prevederile se aplica si pentru obligatiile fiscale preluate de Agentia Nationala de Administrare 
Fiscala de la alta autoritate publica ca urmare a transferului de competenta, in situatia in care 
acesta are loc pe perioada derularii unei esalonari la plata. In acest scop, organul fiscal competent 
comunica contribuabilului o instiintare de plata privind obligatiile fiscale individualizate in acte 
administrative preluate ca urmare a transferului de competenta, precum si deciziile referitoare la 
obligatiile de plata accesorii aferente. 

 In sensul prezentei ordonante de urgenta, amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat 
sunt asimilate obligatiilor fiscale. 

 Esalonarea la plata nu se acorda pentru: 

 creantele stabilite si transmise spre recuperare Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, 
potrivit legii, cu exceptia amenzilor de orice fel care se fac venit la bugetul de stat. 

 Esalonarea la plata nu se acorda pentru obligatiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale 
care, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, sunt suspendate in conditiile art. 14 sau 15 
din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 In cazul in care suspendarea executarii actului administrativ fiscal inceteaza dupa data comunicarii 
unei decizii de esalonare, contribuabilul poate solicita includerea in esalonare a obligatiilor fiscale 
ce au facut obiectul suspendarii, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente. In acest scop, 
organul fiscal competent comunica contribuabilului o instiintare de plata privind obligatiile fiscale 
individualizate fn acte administrative pentru care a incetat suspendarea executarii, precum si 
deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente. 



 

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

 

9 

  Inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice 

In Monitorul Oficial nr. 125 din 7 martie 2013 a fost publicata Legea 
nr. 30/2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2012 
pentru suspendarea aplicarii dispozitiilor Legii nr. 148/2012 privind 
inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice. 

Principalele prevederi 

 Se aproba O.G. nr. 21 din 23 august 2012 pentru suspendarea aplicarii dispozitiilor Legii nr. 
148/2012 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice, adoptata 
in temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite 
ordonante. 

 
Masuri financiare cu privire la Programul national de dezvoltare a 

infrastructurii 

In Monitorul Oficial nr. 125 din 7 martie 2013 a fost publicata Legea 
nr. 21/2013 privind aprobarea O.U.G. nr. 14/2012 pentru 
reglementarea unor masuri financiare cu privire la Programul 
national de dezvoltare a infrastructurii. 

Principalele prevederi 

 Toate obligatiile privind administrarea drumurilor sau a sectoarelor de drum prevazute in 
Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare, raman in sarcina consiliului local sau a consiliului judetean, de la 
data preluarii acestora de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice 
pana la predarea acestora catre beneficiarii finali, cu exceptia celor referitoare la 
organizarea si efectuarea lucrarilor in punctele de lucru. 

 Executantii au obligatia ca in perioada executiei lucrarilor sa respecte prevederile art. 40 
alin. (1) din O.G. nr. 43/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Obiectivele de investitii, respectiv sectoarele de drum la care nu au inceput lucrarile de 
constructie, preluate in administrare de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice de la beneficiarii finali se retransmit in administrarea unitatilor 
administrativ-teritoriale. 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor si Senat 

Proiecte de lege inregistrate la Camera Deputatilor la  

Comisiile permanente 
 

 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
 
 Proiect de Lege privind acordarea formelor de sprijin financiar restante in sectorul vegetal 
 
 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor 
impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor 
 
 Proiect de Lege pentru completarea art. 51 alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice 
 
 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 204/2008 privind protejarea exploatatiilor agricole 
 
 Propunere legislativa pentru completarea art. 42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor 
autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si 
respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International 
 
 Propunere legislativa pentru modificarea alin. (2

1
) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului 

de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului 
funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997 
 
 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 
 
 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiara si 
falimentul societatilor de asigurare 
 
 Proiect de Lege privind unele masuri pentru stimularea comasarii terenurilor agricole 
 
 Proiect de Lege privind exploatarea resurselor naturale cu continuturi de metale pretioase ale Romaniei 
 
 Proiect de Lege pentru modificarea lit. b) a art. 35 din Legea nr. 155/2010 – Legea politiei locale 
 
 

Proiecte de lege inregistrate la Camera Deputatilor pe ordinea de zi 
 

 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru 
accelerarea privatizarii 
 
 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 566/2004 – Legea cooperatiei agricole 
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Proiecte de lege si propuneri legislative primite la Senat 

pentru dezbatere si adoptare 
 

 Proiect de lege privind instituirea unor masuri speciale pentru protectia obiectivelor militare care fac 
parte din Sistemul de aparare impotriva rachetelor balistice 
 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 05.03.2013 
- termen pt. depunerea raportului: 06.03.2013 

Proiecte de lege inregistrate la Senat pe ordinea de zi 
 

 Propunere legislativa privind stabilirea si plata despagubirilor pentru imobilele preluate in mod abuziv 
de stat in perioada regimului comunist (6 martie 1945 - 22 decembrie 1989) 
 

 Propunere legislativa pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 84/2012 privind unele masuri referitoare la 
veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si 
indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare  
 
 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 
 
 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social 
 
 Propunere legislativa privind scutirea de la plata creantelor fiscale accesorii 
 
 Propunere legislativa privind prima intabulare a terenurilor agricole si forestiere  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, 
organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari 
 
 
 
 

 
 
 

Procesul legislativ la Camera Deputatilor si Senat 
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Actualitate europeana 
 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Au fost aduse modificari  Standardului International de Raportare Financiara 1 
 

In Jurnalul Oficial nr. L 61/6 din 5 martie 2013 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 183/2013 al Comisiei din 4 
martie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde 
internationale de contabilitate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European si 
al Consiliului in ceea ce priveste Standardul International de Raportare Financiara 1. 
Prezentul regulament sustine modificarile aduse IFRS 1. Acest standard include unele trimiteri la IFRS 9 care, in 
prezent, nu pot fi aplicate deoarece IFRS 9 nu a fost inca adoptat de catre Uniune. 
 

Pe 14 martie 2013 incep operatiunile Sistemului de informatii privind vizele (VIS) in a patra si 
in a cincea regiune 
 

In Jurnalul Oficial nr. L 65/35 din 8 martie 2013 a fost publicata Decizia de punere in aplicare a Comisiei din 7 
martie 2013 de stabilire a datei de incepere a operatiunilor Sistemului de informatii privind vizele (VIS) in a patra 
si in a cincea regiune. 
Operatiunile Sistemului de informatii privind vizele in a patra si in a cincea regiune stabilite prin Decizia de 
punere in aplicare 2012/274/UE incep la data de 14 martie 2013. 
In ceea ce priveste Bulgaria si Romania, prezenta decizie constituie un act care se intemeiaza pe acquis-ul 
Schengen sau care are legatura cu acesta, in sensul art. 4 alin. (2) din Actul de aderare din 2005.  
 

A 99-a sesiune plenara din 31 ianuarie si 1 februarie 2013  

 
In Jurnalul Oficial nr. C 62 din 2 martie 2013 au fost publicate Rezolutiile si Avizele Comitetului Regiunilor din a 
99-a sesiune plenara. 
Dintre acestea mentionam:  

 Spatiul european de cercetare 

 Strategia UE pentru perioada 2012-2016 in vederea eradicarii traficului de persoane 

 Consolidarea cetateniei Uniunii: promovarea drepturilor electorale ale cetatenilor UE 

 O guvernanta mai buna pentru piata unica 
 

Intrebari scrise adresate de deputatii in Parlamentul European si raspunsurile oferite de 
institutiile Uniunii Europene 
 
Acestea au fost publicate in Jurnalele Oficiale nr. C 66E din 7 martie 2013 si nr. C68E din 8 martie 2013. 
 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. C 63 din 2 martie 2013 a fost publicata ultima publicatie CJUE. 

Statistici judiciare 2012: consolidarea rezultatelor obtinute in acesti ultimi ani. Durata procedurilor in fata Curtii 
si a Tribunalului continua sa scada in mod semnificativ. 
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Actualitate europeana 
 

Jurisprudenta europeana  
 

 Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-547/10 P, Elvetia c Comisia Europeana 

 

Curtea de Justitie respinge recursul formulat de catre Elvetia prin care contesta masurile germane din 

2003 referitoare la abordarile la aeroportul din Zürich. 

 

 Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-607/11, ITV Broadcasting Ltd. si altii/TVCatchup Ltd. 

 

Organismele de radiodifuziune televizata pot interzice retransmiterea prin internet a emisiunilor lor de 

catre o alta societate. Astfel, aceasta retransmitere constituie, in anumite conditii, o „comunicare publica” 

a operelor care trebuie sa fie autorizata de autorul acestora. 

 

 Hotararea Tribunalului in cauza T-370/11, Polonia/Comisia 

 

Decizia Comisiei privind alocarea cu titlu gratuit a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera incepand cu 

anul 2013 este conforma cu dreptul Uniunii. Decizia nu trateaza in mod discriminatoriu instalatiile 

industriale care utilizeaza drept combustibil carbunele. 
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Ministerul Educatiei propune scutirea personalului 
de conducere din invatamant de norma didactica 
 
Ministerul Educatiei a publicat in data de 4 martie un proiect de ordonanta de 
urgenta pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 
1/2011. 

Ministerul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a publicat in data de 6 
martie un proiect de hotarare privind aprobarea ajutoarelor de stat care se 
acorda producatorilor agricoli pentru perioada 2012-2013 si a sumei totale 
alocate acestor ajutoare de stat. 

Nivelul ajutoarelor de stat pentru producatorii agricoli  
in perioada 2012-2013 a fost pus in dezbatere  

 

Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca personalul didactic de conducere, de indrumare si de 

control poate fi degrevat partial de norma didactica de predare. Astfel, acesta indeplineste 

concomitent atat responsabilitatile specifice functiilor de conducere, indrumare si control, cat si 

realizeaza atributiile de predare, ceea ce determina aparitia unor disfunctionalitati in indeplinirea 

ambelor, misiunea lor fiind vadit ingreunata.  

Proiectul propune modificarea prevederilor referitoare la degrevarea totala sau partiala a acestei 

categorii de personal didactic de post/norma didactica, precum si a persoanelor desemnate de 

federatiile sindicale reprezentative din invatamant. Totodata se propune definirea termenului 

„degrevare”. De asemenea, prin reglementarea propusa, se asigura pe perioada degrevarii 

pastrarea drepturilor salariale. 

In cadrul proiectului se arata ca valoarea totala a ajutoarelor de stat este de 116.317 mii lei si se 

asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului pe anul 2013. 

Denumirea ajutorului de stat 
Perioada pentru 
care se acorda 

Suma alocata 
- mii lei - 

In sectorul cresterii animalelor, pentru colectarea cadavrelor 
de animale  

2013 5.815 

Ajutor de stat pentru motorina utilizata in agricultura  Trim. IV 2012 76.630 

Plata primelor de asigurare  2013 30.872 

Ajutoare de stat destinate acoperirii costurilor legate de 
intocmirea si mentinerea registrului genealogic si de deter-
minarea calitatii genetice a raselor de animale  

2013 3.000 

 
 Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa 

de e-mail: mia.toma@madr.ro, in termen de 10 zile de la publicare. 
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Programele nationale de sanatate pentru anii 2013 si 2014  
sunt in curs de aprobare 

Ministerul Sanatatii a publicat in data de 4 martie un proiect de hotarare a 
Guvernului privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 
2013 si 2014. 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca incepand cu data de 1 aprilie 2013, pentru asigurarea 

continuitatii derularii programele nationale de sanatate este necesara elaborarea si aprobarea 

unei noi hotarari de Guvern, care sa cuprinda obiectivele, structura, precum si orice alte conditii si 

termene necesare derularii programelor.  

Proiectul, printre altele, si: 

 implementarea unui sistem adecvat de management al programelor nationale de sanatate prin 
intermediul unitatilor de asistenta tehnica si management al programelor nationale;  

 organizarea de catre Ministerul Sanatatii de licitatii la nivel national pentru achizitia unor 
bunuri si servicii necesare implementarii programelor nationale de sanatate;  

 reglementarea obligatiilor furnizorilor aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de 
sanatate pentru derularea programelor nationale de sanatate cu scop curativ, precum si a 
sanctiunilor ce se pot aplica;  

 armonizarea reglementarilor privind prescrierea electronica a medicamentelor;  
 revizuirea termenelor de decontare a contravalorii bunurilor si serviciilor asigurate in cadrul 

programelor nationale de sanatate publica. 
 
 Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa 

de e-mail: mia.toma@madr.ro, in termen de 10 zile de la publicare. 

Termenul de infiintare a Autoritatii de Supraveghere Financiara 
 a fost prorogat 

Ministerul Finantelor Publice a publicat in data de 4 martie un proiect de 
ordonanta de urgenta pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si 
prorogarea unor termene. 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca termenele prevazute de O.U.G. nr. 93/2012 de la care 

urmeaza sa functioneze Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) si sa se desfiinteze 

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Comisia de 

Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, se proroga pana la data de 15 aprilie 2013. 

Proiectul mai propune si unele masuri in domeniul: esalonarii la plata; consultantului fiscal; 

impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din 

sectorul gazelor naturale; proceduri tranzitorii de stingere a obligatiilor fiscale; reducerii arieratelor 

unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.  

 

 Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa 

de e-mail: mia.toma@madr.ro, in termen de 10 zile de la publicare. 
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Decrete semnate si cereri de reexaminare  

in perioada 2-8 martie 2013 

Dintre decretele semnate si cererile de reexaminare emise de Presedin- 
tele Romaniei, domnul Traian Basescu, in aceasta perioada mentionam: 
 
Decrete semnate: 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 115/2009 
privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei 
publice centrale; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 2/2010 privind unele masuri pentru 
organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului si pentru modificarea unor acte 
normative; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 46/2011 pentru modificarea si 
completarea art. 17 din O.U.G. nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre 
persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru abrogarea art. 1 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 221/2009 
privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in 
perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind majorarea capitalului detinut de Romania la Banca 
Europeana de Investitii. 

 
Cereri de reexaminare: 

In data de 7 martie a fost semnata cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 
107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. 
 
Motivele cererii: 

1. Art. I pct. 5 al O.U.G. nr. 107/2010 prevede ca „Pensionarii ale caror venituri depasesc 740 de lei 
datoreaza contributia lunara pentru asigurarile sociale de sanatate calculata potrivit art. 259 alin. (2)”. 

2. Art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 a fost abrogat din data de 8 mai 2012, prin pct. 2 al O.U.G. 
nr. 15/2012, emisa ca urmare a Deciziilor Curtii Constitutionale nr. 223 si nr. 224/2012. 
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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 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/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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 Pe de o parte, pana la intrarea in vigoare a 

noului Cod civil, in lipsa unei reglementari legale a 

stipulatiei pentru altul, doctrina a considerat ca 

daca tertul nu poate fi determinat, atunci 

stipulatia: 

 va fi lipsita de valabilitate tocmai datorita 

inexistentei persoanei beneficiare; 

 este fara efecte; 

 devine caduca; 

 va profita stipulantului sau mostenitorilor 

sai. 

Pe de alta parte, potrivit noului Cod civil, daca 

beneficiarul nu este determinat sau, cel putin, 

determinabil la data incheierii stipulatiei, teza a II-

a a art. 1285 NCC prevede ca obligatia se va 

executa de catre promitent catre stipulant in 

aceleasi conditii in care era prevazuta pentru 

beneficiar. 

Ce se intampla cu stipulatia pentru altul in eventualitatea  
nerespectarii conditiilor de validitate 

Aceasta inseamna ca, daca tertul nu a fost desemnat sau desi determinabil nu a 

putut fi determinat ori, fiind o persoana viitoare, nu s-a nascut (persoana fizica) sau 

nu a fost infiintata, dreptul caruia i-a dat nastere va profita stipulantului sau, 

daca a decedat, mostenitorilor acestuia. 

Va dorim lectura placuta! 

 
 
Exceptii de la principiul relativitatii efectelor 
contractului, Editura C.H.Beck, 2013 
 

Autor: Cristian Firica 

 
 

 

 Intrucat se poate naste intrebarea fireasca ce se intampla cu  
stipulatia in cazul in care persoana beneficiarului nu poate fi determinata  
la data incheierii stipulatiei sau in cazul in care aceasta nu exista in momentul in 

care promitentul trebuie sa isi execute obligatia, vom incerca sa raspundem 
privind din doua unghiuri. 

http://www.beckshop.ro/exceptii_de_la_principiul_relativitatii_efectelor_contractului-p6261.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte%2Brecomandata&utm_campaign=promo%2Bbeckshop
http://www.beckshop.ro/exceptii_de_la_principiul_relativitatii_efectelor_contractului-p6261.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte%2Brecomandata&utm_campaign=promo%2Bbeckshop
http://www.beckshop.ro/exceptii_de_la_principiul_relativitatii_efectelor_contractului-p6261.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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