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Bugetarii vor recupera zilele libere in luna aprilie 

In Monitorul Oficial nr. 129 din 11 martie 2013 a fost publicata H.G. nr. 
79/2013 pentru stabilirea zilelor de 2 si 3 mai 2013 ca zile libere. 

Principalele prevederi 
 

 Pentru salariatii din sectorul public, zilele de 2 si 3 mai 2013 se stabilesc ca zile libere. 

 Pentru zilele stabilite ca zile libere institutiile publice isi vor desfasura activitatea in regim de 
program normal in zilele de 13 aprilie 2013, respectiv 20 aprilie 2013 sau vor prelungi 
corespunzator timpul de lucru, pana la data de 30 aprilie 2013, potrivit planificarilor stabilite. 

RIL admis. Calea de atac asupra incheierilor prin care s-a dispus investirea 
cu formula executorie a unui titlu de credit 

In Monitorul Oficial nr. 129 din 11 martie 2013 a fost publicata 
Decizia nr. 13 din 12 noiembrie 2012 a ICCJ, completul competent sa 
judece recursul in interesul legii. 

Problema de drept care a generat practica neunitara 
 

 Prin recursurile in interesul legii declarate in conformitate cu prevederile art. 329 din Codul de 
procedura civila, modificat prin art. I pct. 32 din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru 
accelerarea solutionarii proceselor, de procurorul general al Parchetului de pe langa ICCJ si de 
Colegiul de conducere al Curtii de Apel Galati, s-a apreciat ca nu exista un punct de vedere 
unitar cu privire la „interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 61 alin. 4 din Legea nr. 58/1934 
asupra cambiei si biletului la ordin, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a 
dispozitiilor art. 53 alin. 4 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificarile si completarile 
ulterioare, in raport cu dispozitiile art. 3733alin. 11 din Codul de procedura civila“. 

Examenul jurisprudential 

 In urma verificarilor jurisprudentei s-a constatat ca nu exista un punct de vedere unitar cu privire 
la problema de drept supusa dezlegarii, instantele statuand diferit in privinta caii de atac ce 
poate fi exercitata impotriva incheierilor prin care s-a dispus investirea cu formula executorie a 
titlurilor de credit cambie, bilet la ordin si cec. 

Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti 

 Unele instante de judecata au considerat ca incheierile prin care au fost admise cererile de 
investire cu formula executorie a titlurilor de credit mentionate pot fi atacate cu recurs. 

 Alte instante au statuat ca incheierile prin care sunt admise cererile de investire cu formula 
executorie a titlurilor de credit analizate nu sunt supuse niciunei cai de atac, iar recursul 
exercitat impotriva acestora este inadmisibil, in lipsa unei prevederi normative exprese. 

 Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursurile in interesul legii si, in consecinta stabileste 
ca: 

Incheierile prin care s-a dispus investirea cu formula executorie a unui titlu de credit (cambie, bilet 
la ordin, cec) nu sunt supuse caii de atac a recursului. 
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In Monitorul Oficial nr. 130 din 12 martie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 

250/2013 al ministrului Finantelor Publice privind modificarea Ordinului 

ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea 

formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor. 

Instructiuni de completare a formularului (010) 

Depunerea declaratiei 

 Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte 
entitati fara personalitate juridica, denumita in continuare declaratie, se completeaza si se 
depune de catre persoanele juridice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica. 

 Declaratia de inregistrare se completeaza cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia 
infiintarii, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate 
anterior. 

 Declaratia se depune, direct sau prin imputernicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal, la 
registratura organului fiscal competent ori la posta prin scrisoare recomandata, la termenele 
stabilite de legislatia in vigoare. 

 Organul fiscal competent este: 

 pentru contribuabilii care se inregistreaza direct, prin imputernicit sau reprezentant legal, 
organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, in cazul 
depunerii declaratiei de mentiuni, organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat; 

 pentru contribuabilii care se inregistreaza prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent 
pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal. 

 Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate 
datele prevazute. Un exemplar se pastreaza de contribuabil, iar celalalt exemplar se depune la 
organul fiscal competent. 

Formularele de inregistrare fiscala a contribuabililor au suferit modificari 

Calculul actuarial al contributiei anuale datorate de  
administratorii de fonduri de pensii private 

In Monitorul Oficial nr. 130 din 12 martie 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 3/2013 a CSSPP pentru aprobarea Normei nr. 2/2013 
privind calculul actuarial al contributiei anuale datorate de 
administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a 
drepturilor din sistemul de pensii private. 

Principalele prevederi 

 Norma stabileste regulile de calculare si de constituire a necesarului Fondului de garantare pentru 
compensarea pierderilor participantilor si ale beneficiarilor la fondurile de pensii administrate 
privat si la fondurile de pensii facultative, denumite in continuare fonduri de pensii private, in 
perioada de acumulare a contributiilor. 

 Administratorii sunt obligati sa contribuie anual pentru constituirea si mentinerea necesarului 
Fondului de garantare la un nivel corespunzator riscurilor generate de angajamentele financiare 
obligatorii prevazute de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat 
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Impozitul pe profit 

 Veniturile si cheltuielile rezultate din evaluarea titlurilor de participare si a obligatiunilor, 
efectuata potrivit reglementarilor contabile aplicabile, sunt luate in calcul la determinarea 
profitului impozabil. 

 In valoarea fiscala a titlurilor de participare si a obligatiunilor se includ si evaluarile efectuate 
potrivit reglementarilor contabile aplicabile. 

 La scoaterea din gestiune a titlurilor de participare se poate utiliza una dintre metodele folosite 
pentru scoaterea din evidenta a stocurilor. 

 Pentru determinarea profitului impozabil contribuabilii sunt obligati sa intocmeasca un registru de 
evidenta fiscala, tinut in forma scrisa sau electronica, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 82/1991, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la utilizarea sistemelor 
informatice de prelucrare automata a datelor. 

 In registrul de evidenta fiscala trebuie inscrise veniturile impozabile realizate de contribuabil, din 
orice sursa intr-un an fiscal, potrivit art. 19 alin. (1) din Codul fiscal, cheltuielile efectuate in scopul 
realizarii acestora, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare, potrivit art. 21 din 
Codul fiscal, precum si orice informatie cuprinsa in declaratia fiscala, obtinuta in urma unor 
prelucrari ale datelor furnizate de inregistrarile contabile. Evidentierea veniturilor impozabile si a 
cheltuielilor aferente se efectueaza pe natura economica, prin totalizarea acestora pe trimestru 
si/sau an fiscal. 

 Sumele inregistrate in creditul contului rezultatul reportat provenite din actualizarea cu rata 
inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor nu reprezinta elemente similare veniturilor 
la momentul inregistrarii, acestea fiind tratate ca rezerve si impozitate potrivit art. 22 alin. (5) din 
Codul fiscal, cu conditia evidentierii in soldul creditor al acestuia, analitic distinct. 

      Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele 
internationale de raportare financiara 

 Contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de 
raportare financiara pentru determinarea profitului impozabil vor avea in vedere si urmatoarele 
reguli: 

 pentru sumele inregistrate in rezultatul reportat provenit din actualizarea cu rata inflatiei, ca 
urmare a implementarii reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de 
raportare financiara ca baza a contabilitatii, se aplica urmatorul tratament fiscal: 

- sumele brute inregistrate in creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea 
cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor, sunt tratate ca rezerve si 
impozitate potrivit art. 22 alin. (5), cu conditia evidentierii in soldul creditor al acestuia, 
analitic distinct. 

  In situatia in care sumele brute inregistrate in creditul contului rezultatul reportat, provenite din 
actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor, nu sunt mentinute in 
soldul creditor al acestuia, analitic distinct, sumele respective se impoziteaza astfel: 

 sumele care au fost anterior deduse se impoziteaza la momentul utilizarii potrivit art. 22 alin. 
(5); diminuarea soldului creditor al contului rezultatul reportat, analitic distinct, in care sunt 
inregistrate sumele din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a 
terenurilor cu sumele rezultate din actualizarea cu rata inflatiei a amortizarii mijloacelor fixe, 
se considera utilizare a rezervei.  

Care sunt veniturile ce sunt luate in calcul la stabilirea impozitului pe profit 

In Monitorul Oficial nr. 136 din 14 martie 2013 a fost publicata H.G. nr. 

84/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 

44/2004. 
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Guvernul a aprobat Normele Metodologice de aplicare a timbrului de mediu 

In Monitorul Oficial nr. 137/2013 a fost publicata H.G. nr. 88/2013 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 9/2013 
privind timbrul de mediu pentru autovehicule. 

Sfera de aplicare a timbrului de mediu pentru autovehicule 

 Timbrul de mediu, denumit in continuare timbru, reglementat de O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul 

de mediu pentru autovehicule, denumita in continuare ordonanta de urgenta, se aplica, potrivit 

prevederilor art. 4 din ordonanta de urgenta, autovehiculelor din categoriile M1, M2, M3 si N1, 

N2, N3, autovehicule in cazul carora in rubrica 1 „Categoria“ din cartea de identitate a vehiculului 

este inscris unul dintre codurile: M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1, N1G, N2, N2G, N3 sau N3G. 

 Pentru autovehiculele inmatriculate in Romania dupa data de 1 ianuarie 2007, pentru care se 

solicita transcrierea dreptului de proprietate, timbrul se achita si in cazul in care nu a fost achitata 

taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa 

pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementarilor legale in vigoare la 

momentul inmatricularii. 

 Timbrul se achita si in situatia transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul dupa 

incetarea unei exceptari sau scutiri in baza careia s-a realizat inmatricularea, potrivit 

reglementarilor in vigoare la momentul inmatricularii. 

 Timbrul se achita si in situatia autovehiculelor pentru care s-a dispus de catre instante restituirea 

sau inmatricularea fara plata taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, taxei pe poluare 

pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu ocazia 

transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat. 

Exceptarea de la plata taxei 

 Exceptarile de la plata taxei, prevazute la art. 3 alin. (1) din ordonanta, se acorda pe baza 

mentiunilor speciale inscrise in cartea de identitate a vehiculului. 

 Pentru exceptarea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgenta, in cazul 

autovehiculelor special modificate in scopul conducerii de catre persoanele cu handicap, precum 

si in scopul preluarii si transportarii persoanelor cu handicap grav sau accentuat, Regia Autonoma 

„Registrul Auto Roman“ mentioneaza la rubrica „Modificari ce nu afecteaza performantele si 

caracteristicile de folosinta ale vehiculului“ din cartea de identitate a vehiculului tipul 

dispozitivului cu care este echipat autovehiculul, in conformitate cu prevederile RNTR-7, numai 

daca dispozitivul este certificat si numai dupa verificarea modului de fixare si functionare a 

acestuia.  

 In sensul art. 3 alin. (5) din ordonanta de urgenta, echiparea autovehiculului cu o cutie de viteze care 

poate functiona in regim automat nu constituie o modificare speciala a acestuia si nu determina 

singura exceptarea de la plata timbrului.  

 In cazul autovehiculelor special construite/modificate in scopul preluarii si transportarii 

persoanelor cu handicap grav sau accentuat in scaune rulante, Regia Autonoma „Registrul Auto 

Roman“ inscrie in cartea de identitate a vehiculului urmatoarele: la rubrica 1 „Categoria“ – 

„Autovehicul special M1“ si la rubrica 2 „Caroseria“ – „SH vehicul accesibil scaunelor rulante“. 
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Legea privind sistemul de pensii publice a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 131 din 12 martie 2013 a fost publicata Legea 
nr. 37/2013 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice. 
 

 

Principalele prevederi 

 Persoanele care si-au pierdut capacitatea de munca din cauza unor boli obisnuite sau a unor 
accidente care nu au legatura cu munca beneficiaza de pensie de invaliditate, daca au realizat, 
in conditiile legii, stagiu de cotizare. 

 Persoanelor prevazute la art. 73, incadrate in gradul I sau II de invaliditate, li se acorda stagiul 
potential prevazut la art. 75 alin. (1) in conditiile in care au realizat, la data emiterii deciziei 
medicale asupra capacitatii de munca, stagiul de cotizare in raport cu varsta conform tabelului 
de mai jos: 

 

Varsta persoanei la data emiterii deciziei 

medicale asupra capacitatii de munca 
Stagiul de cotizare realizat (ani) 

pana la 20 ani 1 

de la 20–23 ani 2 

23–25 ani 3 

25–29 ani 6 

29–33 ani 9 

33–37 ani 11 

37-41 ani 14 

41–45 ani 17 

45–49 ani 20 

49–53 ani 23 

53–57 ani 25 

57–60 ani 26 

Peste 60 de ani 27 

 

 In situatia gradului III de invaliditate, stagiul potential prevazut la art. 75 alin. (1) se acorda 
numai persoanelor prevazute la art. 74. 

 Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevazator sau in conditii de handicap 
preexistent calitatii de asigurat li se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta intre 
stagiile de cotizare cerute de art. 58 si 59 si stagiile de cotizare realizate pana la data acordarii 
pensiei de invaliditate. 

 De la data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca sau, dupa caz, 
de la data incetarii calitatii de asigurat, cu exceptia asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (2), daca 
cererea a fost inregistrata in termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale asupra 
capacitatii de munca, in situatia pensiei de invaliditate acordate persoanei care, la data emiterii 
deciziei medicale, are calitatea de asigurat. 
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Guvernul a adoptat noi masuri pentru stimularea gradului de absorbtie a 
fondurilor alocate pentru agricultura 

In Monitorul Oficial nr. 131 din 12 martie 2013 a fost publicata H.G. nr. 
82/2013 privind reglementarea unor masuri financiare temporare 
pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru 
agricultura aferente schemelor de plati directe si pentru masuri de 
piata in agricultura. 

Obiectul supravegherii in interes public 

 In vederea stimularii gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura in cadrul 
schemelor de plati directe pentru agricultura, a ajutoarelor specifice care se finanteaza din 
Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) si a masurilor de piata si interventie in 
agricultura, se aloca temporar Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pana la finele anului 
2013, suma de 2.700.000 mii lei, din varsamintele obtinute din privatizare, inregistrate in contul 
curent general al Trezoreriei Statului. 

 Sumele alocate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din varsaminte din privatizare 
inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului si utilizate vor fi rambursate 
Ministerului Finantelor Publice in euro din sumele restituite cu aceasta destinatie de catre 
Uniunea Europeana, pana la data de 30 decembrie 2013. 

Afla care sunt ultimele modificari aduse Statutului  

practicienilor in insolventa 

In Monitorul Oficial nr. 134 din 14 martie 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 1/2013 a UNPIR pentru modificarea si completarea 
Hotararii Congresului UNPIR nr. 3/2007 privind aprobarea 
Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de 
practician in insolventa si a Codului de etica profesionala si 
disciplina ale UNPIR. 

Principalele prevederi 

 Uniunea are patrimoniu propriu, autonomie de decizie si functionala si competenta de 
autoreglementare, control si supraveghere. 

 Uniunea isi exercita autoritatea pe intregul teritoriu al Romaniei si poate constitui filiale cu 
personalitate juridica in municipiul Bucuresti si in resedintele de judet. 

 In exercitarea dreptului de autoreglementare, statutul, regulamentele, codul de etica al profesiei 
si procedura disciplinara se adopta prin hotarari ale Congresului Uniunii, iar instructiunile si 
normele interne, prin decizii ale Consiliului national de conducere si ale Adunarii reprezentantilor 
permanenti ai UNPIR. 

 Persoanele fizice romane pot dobandi calitatea de membru al Uniunii, fiind cuprinse in 
urmatoarele categorii: practicieni stagiari, practicieni definitivi si persoane incompatibile. 

   Practicienii in insolventa compatibili au urmatoarele drepturi: 

 sa desfasoare activitatea de practician in insolventa pe intregul teritoriu al Romaniei, dupa 
dobandirea calitatii de practician definitiv si atat timp cat nu se gasesc in vreuna din 
situatiile de incompatibilitate, nedemnitate sau conflict de interese prevazute in O.U.G.; 

 sa primeasca onorarii conform art. 38 din O.U.G., tinandu-se cont de gradul de complexitate 
al activitatii.“ 

 

Membrii Uniunii aflati in situatia de incompatibilitate potrivit art. 26 alin. (1) din O.U.G. pierd dreptul 
de a desfasura activitatea de practician pe intregul teritoriu al Romaniei si dreptul de a fi alesi in 
organele de conducere ale Uniunii si ale filialelor sale, pe perioada incompatibilitatii. 
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In Monitorul Oficial nr. 133 din 13 martie 2013 a fost publicata 
O.U.G. nr. 14/2013 privind modificarea si completarea Legii 
educatiei nationale nr. 1/2011. 

Principalele prevederi 

 Personalul didactic de conducere, de indrumare si de control poate fi degrevat partial de 
norma didactica, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale, 
elaborate cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative din invatamant. 

 De acelasi drept pot beneficia si persoanele desemnate de federatiile sindicale 
reprezentative din invatamant, ca urmare a participarii la procesul de monitorizare si 
evaluare a calitatii sistemului de invatamant, aprobate prin ordin al ministrului educatiei 
nationale. 

 

Legea educatiei nationale a suferit noi modificari 

Revizuirea calitatii activitatii de audit financiar 

In Monitorul Oficial nr. 138 din 15 martie 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 50/2012 a CAFR pentru aprobarea Normelor privind 
aplicarea art. 17 alin. (2) lit. c) din Normele privind revizuirea 
calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate 
de auditorii financiari. 

 Obiectul esalonarii 

   Camera Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare Camera, in calitate de 
organism profesional abilitat prin lege sa organizeze, sa coordoneze si sa autorizeze in numele 
statului activitatea de audit financiar in Romania, deruleaza revizuiri ale calitatii activitatii 
auditorilor financiari pe o baza periodica, in conformitate cu reglementarile emise in acest scop. 

   Revizuirile calitatii activitatii de audit financiar se efectueaza de catre imputernicitii Camerei, in 
baza delegatiei emise de catre aceasta. 

   Auditorii financiari care sunt supusi revizuirii calitatii activitatii de audit financiar sunt obligati sa 
recunoasca constatarile echipei de inspectie prin semnarea notei de inspectie si sa comunice in 
scris Camerei, la termenele fixate, asupra modului de aplicare a actiunilor si masurilor stabilite in 
urma inspectiei, in conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) lit. c) din Normele privind revizuirea 
calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, aprobate 
prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 168/2010. 

   Auditorul financiar care este de acord cu constatarile echipei de inspectie poate semna nota de 
inspectie astfel: 

 prin semnarea simpla si stampilarea notei de inspectie; 

 in cazuri exceptionale, prin semnarea notei de inspectie cu obiectiuni si stampilarea acesteia. 

   Auditorul financiar care nu este de acord cu constatarile echipei de inspectie si nu semneaza nota 
de inspectie se afla in situatia de „refuz de semnare a notei de inspectie“. 

   Refuzul auditorului financiar de a semna nota de inspectie incheiata de imputernicitii organismului 
profesional, ca urmare a revizuirii calitatii activitatii de audit financiar, se constata in nota de 
inspectie de catre echipa de inspectie, inclusiv a eventualului motiv de refuz. 
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Guvernul a emis noi reglementari in domeniul serviciilor postale 

In Monitorul Oficial nr. 139 din 15 martie 2013 a fost publicata OUG 
nr. 13/2013 privind serviciile postale. 

Principalele prevederi 

 Prezenta ordonanta de urgenta are ca scop: 

 stabilirea conditiilor de furnizare a serviciilor postale si asigurarea accesului la serviciul 
universal, in vederea stimularii unui cadru concurential si promovarii intereselor 
utilizatorilor; 

 reglementarea mecanismelor de finantare a serviciului universal in conditii care sa 
garanteze furnizarea permanenta a acestui serviciu; 

 stabilirea principiilor de tarifare, cu respectarea transparentei, pentru serviciile din 
sfera serviciului universal; 

 stabilirea unor cerinte minime de calitate pentru furnizarea serviciului universal si 
instituirea unui sistem care sa asigure respectarea acestora. 

 In intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos se definesc 
astfel: 

 servicii postale – serviciile ce constau in colectarea, sortarea, transportul si livrarea 
trimiterilor postale; 

 furnizor de servicii postale – orice persoana fizica autorizata, intreprindere individuala, 
intreprindere familiala sau orice persoana juridica a carei activitate consta, in tot ori in 
parte, in furnizarea unuia sau a mai multor servicii postale; 

 retea postala – sistemul de organizare si resursele de orice fel utilizate de furnizorii de 
servicii postale, in principal, pentru: 

- colectarea trimiterilor postale; 

- transportul si manipularea trimiterilor postale de la punctele de acces pana la 
centrele de distribuire; 

- distribuirea trimiterilor postale la adresele indicate; 

 Retinerea, deschiderea sau divulgarea continutului trimiterilor postale este permisa numai 
in conditiile si cu procedura prevazute de lege. 

 Furnizarea serviciilor postale se realizeaza in conditiile regimului de autorizare generala 
prevazut de prezentul capitol. 

 Regimul de autorizare generala este regimul juridic adoptat de autoritatea de reglementare, 
care stabileste drepturile si obligatiile furnizorilor de servicii postale, permitand furnizarea 
de servicii postale fara obtinerea unei decizii explicite din partea autoritatii de reglementare, 
prin notificarea intentiei de a presta activitati de furnizare a serviciilor postale. 

 Regimul de autorizare generala stabileste obligatii privind furnizarea serviciilor postale, in 
scopul si in masura necesare pentru garantarea respectarii cerintelor esentiale. 

 Regimul de autorizare generala poate stabili obligatii specifice privind furnizarea serviciilor 
incluse in sfera serviciului universal, in scopul si in masura necesare pentru asigurarea 
dreptului de acces la serviciul universal. 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor si Senat 

Proiecte de lege inregistrate la Camera Deputatilor pe ordinea de zi 

 Propunere legislativa pentru modificarea art. 118 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe 
drumurile publice 
 
 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare 
de utilitati publice 
 
 Proiect de Lege pentru completarea art. 13 din Legea nr. 179/2005 privind infiintarea, organizarea si 
functionarea institutelor de teorie politica si educatie democratica 
 
 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 13/2007 – Legea energiei electrice 
 
 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 49/2006 privind circulatia pe drumurile publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare 
 
 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii 
partidelor politice si a campaniilor electorale 
 
 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor 
imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 
 
 Proiect de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 118 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe 
drumurile publice 
 
 Proiect de Lege privind completarea art. 1 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea 
tuturor formelor de discriminare 
 
 Propunere legislativa pentru modificarea art. 47 din Legea nr. 114/1996 – Legea locuintei, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare 
 
 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 18 din Legea nr.18/1991 – Legea fondului 
funciar  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 15 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind 
stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii 
 
 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 571/2003 – Codul fiscal 
 
 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul 
functionarilor publici 
 
 Propunere legislativa pentru completarea art. 15 alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul 
deputatilor si al senatorilor 
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Proiecte de lege inregistrate la Senat pe ordinea de zi 
 

 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 art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii 
 
 Propunere legislativa pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic 
al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificarile si 
completarile ulterioare  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul 
sanatatii  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului 
de proprietate asupra terenurilor agricole si a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului 
funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997 
 
 Propunere legislativa pentru modificarea alin. (2) al art. 102 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice  
 
 Propunere legislativa pentru completarea art. 6 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea 
autoritatilor administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea art. 57 din Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal 
 
 Proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a 
cetatenilor romani in strainatate 
 
 
 
 
 

 
 
 

Procesul legislativ la Camera Deputatilor si Senat 

Proiecte de lege inregistrate la Camera Deputatilor la  

Comisiile permanente 
 

 Propunere legislativa de modificare si completare a art. 82¹ din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri 
pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de 
afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei 
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Actualitate europeana 
 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Publicarea electronica a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. L 69 din 13 martie 2013 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 216/2013 al Consiliului din 7 
martie 2013 privind publicarea electronica a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene. 
Editia tiparita a Jurnalului Oficial, disponibila in toate limbile oficiale ale institutiilor Uniunii, este in prezent 
singura publicatie obligatorie din punct de vedere juridic, desi acesta este disponibila si online. Prezentul 
regulament ar trebui sa stabileasca, de asemenea, normele aplicabile in cazurile in care, datorita unor 
circumstante neprevazute si exceptionale, nu este posibila publicarea si punerea la dispozitie a editiei electronice 
a Jurnalului Oficial. 
 

Acordul intre UE si SUA privind GATT: angajamentele Bulgariei si Romaniei in cursul 
procesului de aderare la Uniunea Europeana 
 

In Jurnalul Oficial nr. L 69 din 13 martie 2013 a fost publicata Decizia Consiliului din 25 februarie 2013 privind 
incheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii in 
temeiul art. XXIV alin. (6) si al art. XXVIII din Acordul General pentru Tarife si Comert (GATT) 1994 referitor la 
modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria si ale Romaniei in cursul procesului lor 
de aderare la Uniunea Europeana. 
 

Manualul SIRENE si alte dispozitii de aplicare a Sistemului de Informatii Schengen din a doua 
generatie (SIS II)  
 

In Jurnalul Oficial nr. L 71 din 14 martie 2013 a fost publicata Decizia de punere in aplicare a Comisiei din 26 
februarie 2013 privind Manualul SIRENE si alte masuri de punere in aplicare a Sistemului de Informatii Schengen 
de a doua generatie (SIS II). 
Prevederile deciziei sunt aplicabile personalului implicat in operatiuni SIRENE, precum si tuturor utilizatorilor  
SIS II. Decizia intra in vigoare la data notificarii si se aplica de la data care urmeaza sa fie stabilita de Consiliu, 
hotarand cu unanimitatea membrilor sai care reprezinta guvernele statelor membre participante la SIS 1+, in 
conformitate cu art. 55 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 și cu art. 71 alin. (2) din Decizia 
2007/533/JAI. 
 

Avizul Bancii Centrale Europene privind investiile  
 

In Jurnalul Oficial nr. C 70 din 9 martie 2013 a fost publicat Avizul BCE din 11 decembrie 2012 cu privire la o 
propunere de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind documentele cu informatii-cheie 
referitoare la produsele pentru investitii. 
 

Lista permiselor de sedere mentionate in Codul frontierelor Schengen 
 

In Jurnalul Oficial nr. C 75 din 14 martie 2013 a fost publicata Actualizarea listei permiselor de sedere 
mentionate la art. 2 pct. 15 din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European si al Consiliului de 
instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de catre persoane (Codul frontierelor 
Schengen). 
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Actualitate europeana 
 

Alte informatii 

Banca Europeana de Investitii: cerere de propuneri 
Institutul BEI organizeaza a doua editie a Turneului de inovare sociala. 
 

Pentru detalii privind editia din 2013, vizitati site-ul internet al turneului, la adresa: 
http://institute.eib.org/2013/02/the-eib-institute-organises-the-second-edition-of-its-social-innovation-
tournament/ 
 

 
Comisia Europeana: cerere de propuneri Programul „Tineretul in actiune” 
Cererea a fost publicata in Jurnalul Oficial nr. C 72 din 12 martie 2013. 
 
Pentru inscriere formularele sunt disponibile pe internet, la urmatoarea adresa: 
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/call_action_3_2_en.php 
 

 
Comisia Europeana: cerere de propuneri Hercule II – Sectiunea juridica 
Cererea a fost publicata in Jurnalul Oficial nr. C 73 din 13 martie 2013. 
 
Specificatiile tehnice si formularul de cerere pot fi descarcate de la urmatoarea adresa: 
http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/lawyers/index_en.htm 
 

 
Comisia Europeana: cerere de propuneri Programul de lucru „Persoane” din 2013 
Cererea a fost publicata in Jurnalul Oficial nr. C 75 din 14 martie 2013. 
 
Informatii privind conditiile de desfasurare a procedurii de cerere de propuneri, programele de lucru si 
instructiunile pentru candidati referitoare la modalitatile de prezentare a propunerilor sunt disponibile pe site-
urile internet ale Comisiei Europene dedicate acestora. 
 

 

 

Concursuri europene 
 

Oficiul European pentru Selectia Personalului (EPSO) organizeaza urmatorul concurs general:  
 
EPSO/AD/249/13 – Administratori (AD 7) in urmatoarele domenii:  
 
1. macroeconomie;  
2. economie financiara. 
 
Anuntul de concurs se publica în 23 de limbi in Jurnalul Oficial C 75 A din 14 martie 2013. 
 
Puteti obtine informatii suplimentare pe site-ul EPSO: http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/ 

http://institute.eib.org/2013/02/the-eib-institute-organises-the-second-edition-of-its-social-innovation-tournament/
http://institute.eib.org/2013/02/the-eib-institute-organises-the-second-edition-of-its-social-innovation-tournament/
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/call_action_3_2_en.php
http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/lawyers/index_en.htm
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
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Actualitate europeana 
 

Jurisprudenta europeana  
 

  Concluziile Avocatului General in cauza C-509/11, ÖBB-Personenverkehr AG 

 

In opinia avocatului general Jaaskinen, calatorilor din transportul feroviar trebuie sa li se ramburseze 

partial costul legitimatiei de calatorie in cazul unei intarzieri importante, chiar daca intarzierea se 

datoreaza unui caz de forta majora. O intreprindere feroviara nu poate exclude in astfel de cazuri 

obligatia sa de rambursare. 

 

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

 

Faptul ca nu a fost efectuata o evaluare a impactului asupra mediului a unui proiect, pentru incalcarea 

legislatiei UE, in principiu, nu angajeaza de la sine raspunderea statului pentru prejudiciul material. Cu 

toate acestea, statul poate fi declarat responsabil daca instanta nationala constata, in mod special, ca 

exista o legatura directa de cauzalitate intre inexistenta unei evaluari si prejudiciul suferit, cum ar fi 

scaderea valorii unei proprietati ca un urmare a extinderii unui aeroport. 

 

 Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-32/11, Allianz Hungaria Biztosito Zrt si altii / Gazdasagi 

Versenyhivatal 

 

Acordurile privind preturile de reparare a vehiculelor asigurate incheiate intre societatile de asigurari si 

atelierele de reparatie au un obiect anticoncurential si sunt asadar interzise daca sunt, prin insasi natura 

lor, daunatoare pentru buna functionare a concurentei. Caracterul daunator al acestora trebuie apreciat 

in raport cu cele doua piete relevante, si anume cea a asigurarilor auto si cea a repararii vehiculelor. 

 

 Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-415/11, Mohamed Aziz/Catalunyacaixa 

 

Reglementarea spaniola este contrara dreptului Uniunii intrucat impiedica instanta competenta sa 

constate caracterul abuziv al unei clauze dintr-un contract de imprumut cu garantie imobiliara sa 

suspende procedura de executare ipotecara inceputa la alta instanta. 

 

 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. C 71 din 9 martie 2013 a fost publicata ultima publicatie CJUE. 
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Ministerul Economiei a publicat in data de 15 martie un proiect de 
hotarare pentru modificarea H.G. nr. 1267/2010 privind eliberarea 
certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism. 

Ministerul Economiei a publicat in data de 13 martie un proiect de ordonanta 
privind aplicarea in perioada 2013-2018 a masurilor instituite prin O.U.G. nr. 
116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin 
concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor 
societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale 
cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor 
autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale. 

Ministerul Economiei propune masuri pentru protectia persoanelor 
disponibilizate colectiv din sectorul minier  

 

Procedura de eliberare a certificatelor de clasificare, licentelor si 
brevetelor de turism ar putea fi modificata 

 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca in prezent procedura de eliberarea a certificatelor de 

clasificare, a licentelor de turism si a brevetelor de turism este reglementata de prevederile H.G. 

nr. 1267/2010, insa acest sistem de clasificare a creat o serie de probleme.  

Prin acest proiect de act normativ sunt propuse urmatoarele modificari: 

 sa fie eliberata solicitantului o autorizatie provizorie prin care se acorda operatorului economic 

dreptul de a functiona pana la data realizarii verificarii la fata locului a criteriilor de clasificare.  

 introducerea declasificarii ca sanctiune complementara, in cazul in care operatorul economic nu 

nu respecta conditiile legale. 

 clarificarea cadrului legal aplicabil operatorilor economici care sunt stabiliti in unul din statele 

membre ale UE sau SEE, autorizati in tarile lor de provenienta sa desfasoare activitati specifice 

agentiilor de turism si care intentioneaza sa presteze aceste activitati si in regim transfrontalier.  

 corelarea denumirii tipului de asigurare necesar functionarii unei agentii de turism cu denumirea 

produsului deja existent pe piata si reglementat prin alte acte normative din domeniul turismului. 

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

adresa de e-mail: dezbateri_publice@minind.ro, in termen de 10 zile de la publicare. 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca prin Strategia energetica a Romaniei pentru perioada 

2007-2020, acordurile de intelegere cu FMI si UE din anul 2011-2012, acte prin care Guvernul s-a 

obligat sa rezolve deficientele de la unele intreprinderi de stat prin masuri care sa conduca la 

restructurarea acestora si la eliminarea pierderilor si eficientizarea pe termen lung a activitatii, in baza 

carora se deruleaza programe privind companiile nationale si societatile comerciale miniere. 

Prin proiect se propune reglementarea masurilor de protectie sociala de care beneficiaza persoanele 

disponibilizate prin concedieri colective. 

 Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe 
adresa de e-mail: dezbateri_publice@minind.ro, in termen de 10 zile de la publicare. 
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Procedura de certificare a declaratiei privind  
nedeductibilitatea TVA va fi modificata 

ANAF a publicat pe 14 martie un proiect de ordin pentru completarea O.M.F.P. 
nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaratiei privind 
nedeductibilitatea TVA aferenta cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, 
precum si a modelului si continutului formularului „Certificat privind 
nedeductibilitatea TVA aferenta cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare”. 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca prin modificarile aduse H.G. nr. 759/2007, prin H.G. 

nr. 831/2012, s-a prevazut ca, in cazul proiectelor de grant/strategice finantate prin Programul 

operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane, prevederile art. 111 din H.G. nr. 759/2007, cu 

modificarile si completarile ulterioare, se aplica proiectelor aflate in derulare la data de 10 august 

2012, precum si celor depuse dupa aceasta data.  

Avand in vedere aceasta modificare, este necesara modificarea dispozitiilor art. 7 din Ordinul nr. 

33/2012, precum si cele ale pct. 4 din Procedura de certificare a declaratiei privind nedeductibilitatea 

TVA aferenta cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, aprobata prin Anexa nr. 1 la acest ordin. 

 
 Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe 
adresa de e-mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro. 

ANAF aproba procedura de stabilire a timbrului de mediu  

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a publicat in data de 14 martie un 
proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei 
reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule. 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca potrivit dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Normele 

metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 9/2012 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, 

aprobate prin H.G. nr. 88/2013, procedura de stabilire a sumei reprezentand timbrul de mediu se 

aproba prin ordin al presedintelui ANAF, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a 

normelor metodologice. 

 
 Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe 
adresa de e-mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro. 
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Decrete semnate in perioada 9-15 martie 2013 

Dintre decretele semnate de Presedintele Romaniei, domnul Traian 
Basescu, in aceasta perioada mentionam: 
 
• • Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii cetateniei 
romane nr. 21/1991; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 53/2012 
pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevazute la art. 5 si 6 din 
O.G. nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare; 

 • Decret pentru promulgarea Legii privind afilierea Autoritatii Nationale pentru Protectia 
Consumatorilor ca membru cu drepturi depline la Asociatia Internationala a Oficiilor de Marcare ce 
activeaza in domeniul metalelor pretioase; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 90/2003 privind vanzarea spatiilor 
aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor 
partidelor; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 288/2004 privind 
organizarea studiilor universitare; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si 
combaterea evaziunii fiscale; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea O.G. nr. 82/2000 privind 
autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari 
constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase 
din uz; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 120/2011 privind prorogarea unor 
termene si pentru modificarea si completarea unor acte normative; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 27/2012 privind unele masuri in 
domeniul cultural; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 6/2012 pentru completarea O.G. nr. 
18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului. 
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Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de 
noroc, aferenta trimestrului urmator 

Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si 
jocurile tip slot-machine 

Plata taxelor aferente licentelor de organizare a jocurilor de noroc, 
precum si taxele anuale aferente autorizatiilor de exploatare a 
jocurilor de noroc, pentru jocuri loto si pariuri mutuale - pentru anul 
in curs 

Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A.  

Efectuarea platilor anticipate privind impozitul pe venit aferente 
trim. I 2013 

Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din 
cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum 
si venituri din activitati agricole conform C.F. art. 71 

Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta Platitorii de urmatoarele venituri- din drepturi de prop. intelectuala; - din 
contracte/ conventii civile si de agent; - expertiza contabila si tehnica, 
judiciara si extrajudiciara; - obt. de o pers. fizica dintr-o asociere cu o pers. 
juridica  - din premii si jocuri de noroc - obt. de nerezidenti - din alte surse 

Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, aferenta 
trimestrului I 

Contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. a)—e) 

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

 Contribuabilii prevazuti in OPANAF 70/2012, anexa 2, cap. I, subcap. 1, 
par. 1.1. 

alte termene Contribuabilii prevazuti in OPANAF 70/2012, anexa 2, cap. I, subcap. 1, 
par. 1.4 

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

Contribuabilii platitori de impozit pe profit, cu exceptia celor prevazuti la 
art. 34 alin. (5) lit. a) si b). 

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor 
sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor 

asigurate  Formular 112       pentru luna precedenta 

Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si 
entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri 
din activitati dependente ; - Institutiile publice care calculeaza, retin, 
platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului 

 pentru trimestrul precedent Contribuabilii prevazuti la art. 58 alin. (2) C.F. 

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

Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in 
Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si 
posturilor consulare acreditate in Romania 

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

Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 
C.F. Lunar, trimestrial, semestrial, anual – dupa caz, (vezi instructiunile de 
completare din formular) 

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

Persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului , 
pentru fiecare sectiune.  

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

Persoanele impozabile, dupa caz, mentionate in instructiunile de 
completare a formularului 

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

Persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. 
a) ‐ e) C.F. si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA, livrari 
si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA 

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

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din 
C.F. 

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

Pers. impozabile inreg. in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 din C.F. 
obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) si alin. (7) din C.F., pt. operatiuni 
impozabile in Romania, cf. art. 126 alin. (1). Pers. impozabile inregistrate 
in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 din C.F., care realizeaza in 
Romania, de la pers. impozabile inreg. in scopuri deTVA in Romania, 
achizitii de bunuri sau servicii taxabile. 

Agenda obligatiilor fiscale pentru 25 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_100_1950.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/df.html
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_101_1950.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/df.html
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/decl_112_2010.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_224_2012.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_300_1790.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_300_1790.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/df.html
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/decont_301_2011.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/df.html
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_307_2012.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_311_2012.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_390_2011.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_394_2011.pdf
http://www.infolegal.ro/agenda-obligatiilor-fiscale-aprilie/2012/04/04/agenda-obligatiilor-fisc
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 Pronuntarea de catre instanta penala in mod 

obligatoriu asupra restabilirii situatiei anterioare 

face ca rezolvarea litigiului sa aiba loc in procesul 

penal astfel incat partea nu isi mai poate manifesta 

dreptul de optiune in alegerea caii penale sau a celei 

civile. 

 Prevederile art. 20 C.proc.pen. permit totusi, in 

conditiile alin. (2) si (3), ca partea sa se poata adresa 

cu actiune la instanta civila doar daca se constata 

din probe noi ca paguba si daunele morale nu au 

fost integral reparate sau pentru repararea 

pagubelor materiale si a daunelor morale care s-au 

nascut ori s-au descoperit dupa pronuntarea 

hotararii penale de prima instanta. 

 In ceea ce priveste raportul dintre cele doua 

actiuni, in conformitate cu prevederile art. 19 alin. 

(2) C.proc.pen., daca exista deja un proces in fata 

instantei civile, acesta se suspenda pana la 

rezolvarea definitiva a cauzei penale. 

Care sunt efectele generate de aplicarea principiului  
repunerii in situatia anterioara 

Din punctul de vedere al autoritatii de lucru judecat, asa cum stabileste art. 22 

C.proc.pen., hotararea definitiva a instantei penale are autoritate de lucru judecat in 

fata instantei civile care judeca actiunea civila cu privire la existenta faptei, persoana care 

a savarsit fapta, vinovatia acesteia. 

 

        Va dorim lectura placuta! 

 
 
Autor: Monica Buzea 
 
Protectia penala a posesiei, Editura C.H.Beck, 2013 

 
 

 Din punctul de vedere al modului de solutionare a laturii civile, dispozitiile  
art. 348 C.proc.pen. prevad ca instanta de judecata are obligatia de a se pronunta 

asupra laturii civile, chiar daca nu exista constituire de parte civila. 

http://www.beckshop.ro/protectia_penala_a_posesiei-p6257.html?utm_source=Infoelgal&utm_medium=news&utm_content=carte%2Brecomandata&utm_campaign=promo%2Bbeckshop
http://www.beckshop.ro/protectia_penala_a_posesiei-p6257.html?utm_source=Infoelgal&utm_medium=news&utm_content=carte%2Brecomandata&utm_campaign=promo%2Bbeckshop
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