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Departamentul pentru Lupta Antifrauda a fost trecut in  
coordonarea prim-ministrului 

In Monitorul Oficial nr. 142 din 18 martie 2013 a fost publicata Legea 
nr. 34/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr. 115/2009 privind stabilirea 
unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice central. 

Principalele prevederi 
 

Departamentul pentru Lupta Antifrauda – DLAF, structura cu personalitate juridica, in cadrul 
aparatului de lucru al Guvernului, in coordonarea prim-ministrului, finantata de la bugetul de 
stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusa de un sef cu rang de secretar de 
stat, numit prin decizie a prim-ministrului pe o perioada de 5 ani, ordonator tertiar de credite. 

DLAF va controla modalitatea de utilizare a fondurilor comunitare 

In Monitorul Oficial nr. 142 din 18 martie 2013 a fost publicata Legea 
nr. 38/2013 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. 

Problema de drept care a generat practica neunitara 
 

Departamentul pentru Lupta Antifrauda – DLAF, structura cu personalitate juridica, in cadrul 
aparatului de lucru al Guvernului, in coordonarea prim-ministrului, finantata de la bugetul de 
stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusa de un sef cu rang de secretar de 
stat, numit prin decizie a prim-ministrului pe o perioada de 5 ani, ordonator tertiar de credite. 

Departamentul pentru Lupta Antifrauda – DLAF este institutia de contact cu Oficiul European de 
Lupta Antifrauda – OLAF si asigura, sprijina sau coordoneaza, dupa caz, indeplinirea obligatiilor 
ce revin Romaniei privind protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene, in conformitate 
cu prevederile art. 325 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, avand atributia de 
control al obtinerii, derularii sau utilizarii fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de 
cofinantare aferente. 

BNR a stabilit ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii 

In Monitorul Oficial nr. 143 din 18 martie a fost publicata Circulara 
nr. 6/2013 a Bancii Nationale a Romaniei privind ratele dobanzilor 
platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de 
aplicare 24 februarie–23 martie 2013. 

Principalele prevederi 

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

 0,94% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in lei; 

 0,56% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in euro; 

 0,23% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA 
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In Monitorul Oficial nr. 142 din 18 martie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 

296/2013 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de 

Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei 

reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule si pentru aprobarea 

modelului si continutului unor formulare. 

Principalele prevederi 

Organul fiscal competent stabileste suma reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule 
pentru urmatoarele situatii reglementate de ordonanta de urgenta: 

 ca urmare a solicitariiprimului proprietar din Romania al autovehiculului, care 
intentioneaza sa efectueze inscrierea in evidentele autoritatii competente a dobandirii 
dreptului sau de proprietate asupra autovehiculului respectiv; 

 ca urmare a reintroducerii in parcul auto national a unui autovehicul, in cazul in care la 
momentul scoaterii sale din parcul auto national i s-a restituit proprietarului valoarea 
reziduala a timbrului; 

 cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate in Romania asupra unui autovehicul rulat, 
daca pentru acest autovehicul nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si 
autovehicule, prevazuta la art. 2141–2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal in 
vigoare in perioada 1 ianuarie 2007–30 iunie 2008, taxa pe poluare pentru autovehicule, 
prevazuta de O.U.G. nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, 
aprobata prin Legea nr. 140/2011, in vigoare in perioada 1 iulie 2008–12 ianuarie 2012, sau 
taxa pentru emisiile poluante in vigoare in perioada 13 ianuarie 2012–14 martie 2013, 
prevazuta de Legea nr. 9/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Cum se stabileste suma reprezentand timbrul de mediu 

Ministerul Agriculturii a aprobat Normele Metodologice  
pentru platile directe in agricultura 

In Monitorul Oficial nr. 143 din 18 martie 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 89/2013 al MADR pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a 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. 

Principalele prevederi 

M.A.D.R. gestioneaza sumele alocate temporar din varsaminte din privatizare potrivit 
prevederilor 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, prin contul de disponibil deschis la 
Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti: 54.04.03.31 „Disponibil 
de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul 
indisponibilitatilor temporare F.E.G.A. 

M.A.D.R. vireaza sumele incasate in contul 54.04.03.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din 
alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare F.E.G.A. 

Din sumele astfel incasate A.P.I.A. efectueaza platile corespunzatoare in conturile beneficiarilor 
schemelor de plata si a masurilor de piata in agricultura, exclusiv masurile de interventie pe 
piata. 
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Impozitul pe profit 

In scopul asigurarii necesarului de finantare solicitat de Autoritatile de management prin cererile 
de rambursare/fonduri/prefinantare, Autoritatea de certificare si plata din cadrul Ministerului 
Finantelor Publice analizeaza sumele disponibile din: 

 fonduri primite de la Uniunea Europeana pentru fiecare program operational; 

 contul 54.01.03.00 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in 
cazul indisponibilitatii temporare aferente instrumentelor structurale“; 

 sume alocate temporar din varsaminte din privatizare inregistrate in contul curent general al 
Trezoreriei Statului, prin hotarari ale Guvernului, conform art. 25 alin. (2) din Legea bugetului 
de stat pe anul 2013 nr. 5/2013; 

 sume aprobate in bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni 
generale, la pozitia globala distincta denumita „Cofinantarea asistentei financiare 
nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeana“, dupa prima rectificare 
bugetara. 

Asigurarea necesarului de finantare al Autoritatilor de management 

In Monitorul Oficial nr. 143 din 18 martie 2013 a fost publicat Ordinul 

326/94/2013 al ministrului Finantelor Publice si al ministrului Fondurilor 

Europene privind asigurarea necesarului de finantare al Autoritatilor de 

management. 

Organizarea auditului public intern in cadrul  
sistemului de asigurari sociale de sanatate 

In Monitorul Oficial nr. 144 din 19 martie 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 162/2013 al CNAS pentru aprobarea Normelor metodologice 
specifice privind exercitarea activitatii de audit public intern in cadrul 
sistemului de asigurari sociale de sanatate. 

Cadrul general 

Prezentele norme metodologice reglementeaza organizarea si exercitarea activitatii de audit 
public intern in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. 

Conceptul de audit public intern 

Auditul public intern reprezinta activitatea functional-independenta si obiectiva, de asigurare si 
consiliere, conceputa sa adauge valoare si sa imbunatateasca activitatile entitatii publice; ajuta 
entitatea publica sa isi indeplineasca obiectivele, printr-o abordare sistematica si metodica, 
evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea managementului riscului, controlului si 
proceselor de guvernanta. 

Obiectivul general al auditului public intern 

Auditul public intern ajuta la imbunatatirea managementului entitatilor publice, prin: 

 activitati de asigurare, care reprezinta examinari obiective ale elementelor probante, 
efectuate in scopul de a furniza entitatilor publice o evaluare independenta a proceselor de 
management al riscurilor, de control si de guvernanta; 

 activitati de consiliere, menite sa adauge valoare si sa imbunatateasca procesele 
guvernantei in entitatile publice, fara ca auditorul intern sa isi asume responsabilitati 
manageriale. 
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Evaluarea si implementarea sistemului de control al calitatii  

utilizat de firma de audit 

In Monitorul Oficial nr. 144 din 19 martie 2013 a fost publicata Hotararea 
nr. 54/2012 a Camerei Auditorilor Financiari din Romania pentru 
aprobarea modelului Notei de inspectie. 

Sistemului de control al calitatii 

Evaluarea si implementarea sistemului de control al calitatii utilizat de firma de audit, sub 

aspectul conformitatii cu ISA si cu cerintele de independenta - obiective si conditii indeplinite de 

catre firma de audit: 

 Urmeaza enuntarea obiectivelor indeplinite de auditorul financiar, selectate pentru a fi 

urmarite cu ocazia inspectiei calitatii activitatii, la cap. IV „Evaluarea si implementarea 

sistemului de control al calitatii utilizat de firma de audit, sub aspectul conformitatii cu ISA si 

cu cerintele de independenta“. 

Exemplu: 

 Firma de audit a obtinut anual, din partea personalului si a colaboratorilor, confirmarea scrisa a 

respectarii cerintelor de independenta si a politicii firmei in acest domeniu. 

Firma de audit a documentat concluziile obtinute prin aplicarea procedurilor de rezolvare a 

diferentelor de opinie in cadrul echipei de angajament, inainte de emiterea raportului de audit. 

 Societatea aplica politici si proceduri de monitorizare si de evaluare a deficientelor identificate in 

acest proces ca fiind „scapari“ sau deficiente sistematice, repetate ori semnificative. 

Obiective insuficient documentate de firma de audit: 

Urmeaza enuntarea obiectivelor neindeplinite de auditorul financiar, selectate pentru a fi 

urmarite cu ocazia inspectiei calitatii activitatii, la cap. IV „Evaluarea si implementarea 

sistemului de control al calitatii utilizat de firma de audit, sub aspectul conformitatii cu ISA si cu 

cerintele de independenta“. 

Obiectivele abordate de auditorul financiar: 

Urmeaza enuntarea obiectivelor abordate de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmarite 

cu ocazia inspectiei calitatii activitatii. 

Data de 31 august a fost desemnata Ziua Limbii Romane 

In Monitorul Oficial nr. 145 din 19 martie 2013 a fost publicata Legea 
nr. 53/2013 privind instituirea Zilei Limbii Romane. 
 

Principalele prevederi 

 Se instituie ziua de 31 august ca Ziua Limbii Romane 

Ziua Limbii Romane poate fi marcata de catre autoritatile si institutiile publice, inclusiv de 
reprezentantele diplomatice si institutele culturale ale Romaniei, precum si de catre alte institutii 
romanesti din strainatate, prin organizarea unor programe si manifestari cultural-educative, cu 
caracter evocator sau stiintific. 
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Legea notarilor publici a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 145 din 19 martie 2013 a fost publicata Legea 
nr. 54/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr. 120/2011 privind prorogarea 
unor termene si pentru modificarea si completarea unor acte 
normative. 

 

Principalele prevederi 

Legea nr. 54/2013 aduce modificari Legii nr. 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale 
astfel: 

 Biroul executiv este organul executiv al Consiliului Uniunii, cu activitate permanenta si de 
legatura cu Camerele, si se compune din 9 membri: presedintele, prim-vicepresedintele, 
vicepresedintii si 5 membri, alesi de Consiliul Uniunii dintre membrii sai. 

Institutia numirii curatorului special conform NCC a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 145 din 19 martie 2013 a fost publicata 
Legea nr. 54/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr. 120/2011 privind 
prorogarea unor termene si pentru modificarea si completarea 
unor acte normative. 
 

Principalele prevederi 

Dupa alineatul (32) al articolului 229 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 
287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 10 
iunie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (33), 
cu urmatorul cuprins: 

 „Dispozitiile alin. (32) se aplica in mod corespunzator si in cazul numirii curatorului special 
prevazut la art. 167 din Codul civil.“ 

Legea pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale a fost modificata 

In Monitorul Oficial nr. 146 din 19 martie 2013 a fost pblicata Lega 
nr. 50/2013 privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea 
si combaterea evaziunii fiscale. 
 

Principalele prevederi 

Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani fapta contribuabilului care 
nu reface, cu intentie sau din culpa, documentele de evidenta contabila distruse, in termenul 
inscris in documentele de control. 

Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 6 ani refuzul nejustificat al 
unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale si bunurile din 
patrimoniu, in scopul impiedicarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale, in termen de cel 
mult 15 zile de la somatie. 
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Guvernul a adus modificari organizarii si functionarii MFP 

In Monitorul Oficial nr. 145 din 19 martie a fost publicata H.G. nr. 
89/2013 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 34/2009 privind 
organizarea si functionarea MFP si pentru modificarea H.G. nr. 
109/2009 privind organizarea si functionarea ANAF. 

OPrincipalele prevederi 

 MFP aplica Programul de guvernare si contribuie la elaborarea si implementarea strategiei in 
domeniul finantelor publice, in exercitarea administrarii generale a finantelor publice, asigurand 
utilizarea parghiilor financiare. 

Ministerul Finantelor Publice indeplineste urmatoarele functii: 

 de strategie, prin care se asigura, in conformitate cu politica financiara a Guvernului si cu 
normele Uniunii Europene, elaborarea strategiei in domeniile de activitate specifice 
ministerului: fiscal, bugetar, contabilitate publica, reglementari contabile, datorie publica, 
control financiar public intern, sisteme de management financiar si control, coordonarea si 
verificarea achizitiilor publice, domenii reglementate specific. 

Serviciile sociale destinate persoanelor cu dizabilitati 

In Monitorul Oficial nr. 147 din 19 martie 2013 a fost publicata 
Decizia nr. 163/2013 a Prim-ministrului privind infiintarea 
Comitetului interministerial pentru armonizare legislativa privind 
serviciile sociale destinate persoanelor cu dizabilitati. 

Principalele prevederi 

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii se infiinteaza Comitetul interministerial 
pentru armonizare legislativa privind serviciile sociale destinate persoanelor cu dizabilitati, 
denumit in continuare Comitet. 

Comitetul este condus de ministrul delegat pentru buget, care are calitatea de presedinte. 

Din Comitet fac parte reprezentanti, la nivel de secretar de stat, ai Ministerului Muncii, Familiei, 
Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerului Sanatatii si Ministerului Educatiei 
Nationale. 

CSSPP a aprobat Norma privind activitatea de marketing a fondului de 
pensii administrat privat 

In Monitorul Oficial nr. 153 din 22 martie 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 5/2013 a CSSPP pentru aprobarea Normei nr. 3/2013 
privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat 
privat. 

Principalele prevederi 

 Norma reglementeaza activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat si 
procedura de autorizare/avizare a agentilor de marketing si de avizare a persoanei juridice 
specializate. 

Brokerul de pensii private si intermediarul de pensii private pot desfasura activitatea de 
marketing a fondului de pensii administrat privat pentru toti administratorii autorizati de catre 
Comisie. 
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In Monitorul Oficial nr. 148 din 20 martie 2013 a fost publicata 
Legea nr. 44/2013 pentru modificarea Legii cetateniei romane nr. 
21/1991. 

Principalele prevederi 

In cadrul procedurii de acordare a cetateniei romane presedintele Comisiei pentru 
cetatenie, prin rezolutie, dispune: 

 solicitarea de relatii de la orice autoritati cu privire la indeplinirea conditiilor prevazute 
la art. 8 alin. (1) lit. b) si e), ce urmeaza a fi comunicate Comisiei intr-un termen ce nu 
va depasi 60 de zile, iar in situatii exceptionale, in limitele termenului prevazut la lit. c). 

Presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, constatand indeplinite conditiile 
prevazute de prezenta lege, emite intr-un termen ce nu va depasi 3 zile ordinul de 
acordare sau de redobandire a cetateniei romane, dupa caz. 

Legea privind acordarea cetateniei romane a suferit modificari 

Regulamentul de punere in aplicare a Legii privind executorii judecatoresti 
a fost modificat 

In Monitorul Oficial nr. 148 din 20 martie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 875/C/2013 al ministrului Justitiei pentru modificarea 
Regulamentului de punere in aplicare a Legii nr. 188/2000 privind 
executorii judecatoresti, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei 
nr. 210/2001. 

Principalele prevederi 
Ministrul justitiei stabileste si actualizeaza numarul executorilor judecatoresti, de regula in primul 

trimestru al fiecarui an, cu consultarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, in 
functie de cerintele locale determinate de intinderea teritoriului, de volumul de activitate si de 
numarul locuitorilor. Stabilirea numarului de executori judecatoresti se face astfel incat la 15.000 
de locuitori sa revina cel putin un post de executor judecatoresc. Numarul posturilor executorilor 
judecatoresti din circumscriptia unei judecatorii nu va fi mai mic de 3. 

Care este cuantumul remuneratiei compensatorii pentru copia privata 

In Monitorul Oficial nr. 148 din 20 martie 2013 a fost publicata 
Decizia nr. 24/2013 a ORDAprivind modificarea in parte a Hotararii 
arbitrale nr. 1 din 9 februarie 2012. 

Principalele prevederi 

Hotararea in cauza are ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind lista aparatelor 
pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata si cuantumul 
acesteia. 

Remuneratia compensatorie este datorata si se plateste de catre persoanele care dispun de 
aparate, de echipamente, dispozitive sau de suporturi de reproducere de pe hartie organismului 
de gestiune colectiva desemnat de ORDA unic colector. 
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Primirea la studii si scolarizarea cetatenilor straini din state terte UE in 
Romania 

In Monitorul Oficial nr. 147 din 19 martie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 3359/2013 al MEN privind modificarea Metodologiei 
pentru primirea la studii si scolarizarea cetatenilor straini din state 
terte UE in invatamantul de stat si particular acreditat din Romania. 

Principalele prevederi 

Candidatii transmit dosarele direct la institutiile de invatamant superior acreditate pentru 
care opteaza. Institutiile de invatamant superior evalueaza dosarul si comunica Ministerului 
Educatiei Nationale – Directia generala relatii internationale lista persoanelor propuse 
pentru eliberarea scrisorii de acceptare. 

Aceasta lista va fi insotita, in mod obligatoriu, de o copie a cererilor pentru eliberarea 
scrisorii de acceptare la studii completate de solicitanti. Directia generala relatii 
internationale va emite Scrisoarea de acceptare la studii pe care o va transmite institutiei de 
invatamant superior solicitante. 

Care este contravaloarea certificatului verde neachizitionat de catre 
operatorii economici 

In Monitorul Oficial nr. 151 din 21 martie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 10/2013 al ANRE privind actualizarea valorilor-limita 
de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui 
certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2013. 

Principalele prevederi 

Valorile de tranzactionare a certificatelor verzi pe piata de certificate verzi pentru anul 2013 sunt 
urmatoarele: 

 valoarea minima de 129,64 lei/certificat verde (respectiv 28,876 euro/certificat verde); 

 valoarea maxima de 264,09 lei/certificat verde (respectiv 58,823 euro/certificat verde). 

Contravaloarea certificatului verde neachizitionat de catre operatorii economici care au obligatia 
anuala de achizitie de certificate verzi, in cazul neindeplinirii cotei obligatorii de achizitie de certificate 
verzi pentru anul 2013, este de 528,17 lei/certificat verde neachizitionat (respectiv 117,646 
euro/certificat verde neachizitionat). 

Cadrul legislativ de organizare a studiilor universitare de doctorat a fost 
modificat 

In Monitorul Oficial nr. 154 din 22 martie 2013 a fost publicata Legea 
nr. 49/2013 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 288/2004 
privind organizarea studiilor universitare. 

Principalele prevederi 

Studiile universitare de doctorat au, de regula, o durata de 3 ani. 

In situatii speciale, cand tematica abordata necesita o perioada mai mare de studiu sau 
experimentare, durata poate fi prelungita cu 1–2 ani, cu aprobarea senatului universitar, la 
propunerea conducatorului de doctorat. 

Sustinerea tezei de doctorat se poate face in termen de maximum 4 ani de la terminarea studiilor 
universitare de doctorat, cu acordul senatului universitar si al conducatorului de doctorat. 
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CEDO a condamnat Romania pe temeiul art. 3 din Conventie in cauza Ghita 

In Monitorul Oficial nr. 151 din 21 martie 2013 a fost publicata 
Hotararea CEDO din data de 23 octombrie 2012 in cauza Ghita 
impotriva Romaniei. 

Presupusa incalcare a articolului 3 din Conventie 

Reclamantul a afirmat ca a fost supus unor rele tratamente cand a fost arestat de doi politisti 
si ca investigatia ulterioara privind afirmatiile sale a fost ineficienta. 

Admisibilitate 

Curtea retine ca hotararea finala adoptata pe data de 26 aprilie 2007 a fost comunicata 
partilor pe data de 8 iunie 2007. Reclamantul a datat prima sa scrisoare catre instanta cu 7 
decembrie 2007 trimitand-o in aceeasi zi, conform stampilei postei. Considera deci ca 
aceasta data este data introducerii cererii, conform cerintelor Conventiei si Regulamentului 
Curtii. 

Curtea: 

 A declarat plangerea pe baza art. 3 din Conventie admisibila, iar restul cererii 
inadmisibila; 

 A retinut ca a existat o incalcare a aspectelor substantiale si procedurale ale art. 3 din 
Conventie. 

 Astfel, statul parat urmeaza sa plateasca reclamantului, in termen de 3 luni de la data la care 
hotararea devine definitiva conform art. 44 §2 din Conventie, urmatoarele sume care se vor 
converti in moneda nationala a statului raspunzator la rata de schimb in vigoare la data 
efectuarii platii: 

 10.000 EUR (zece mii de euro) plus eventualele taxe aferente, ca daune morale; 

 3.000 EUR (trei mii de euro) plus eventualele taxe aferente care ar reveni 
reclamantului, pentru costuri si cheltuieli. 

CEDO a condamnat Romania pentru durata excesiva a procedurilor in 
cauza Velcescu si altii 

In Monitorul Oficial nr. 149 din 20 martie 2013 a fost publicata 
Hotararea Curtii Europene a Drepturilor Omului, Sectia a treia din 
data de 5 iulie 2011 in Cauza Velcescu si altii impotriva Romaniei. 

Cu privire la pretinsa incalcare a art. 6 §1 din Conventie 

Reclamantii s-au plans ca durata proceselor a fost incompatibila cu cerinta „termenului rezonabil“, 
prevazuta la art. 6 §1 din Conventie. 

Cu privire la admisibilitate 

In ceea ce priveste capetele de cerere ale reclamantilor referitoare la durata excesiva a proceselor, 
Curtea constata ca acestea nu sunt in mod vadit nefondate in sensul art. 35 §3 din Conventie. De 
asemenea, Curtea subliniaza ca acestea nu prezinta niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, 
este necesar sa fie declarate admisibile. 

CURTEA a decis: 

 sa conexeze cererile; 

 sa declare plangerea referitoare la durata excesiva a procedurilor admisibila in privinta 
tuturor cererilor si inadmisibila pentru celelalte capete de cerere; 

 a hotarat ca a existat o incalcare a art. 6 §1 din Conventie. 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor si Senat 

Proiecte de lege inregistrate la Camera Deputatilor pe ordinea de zi 

 Proiect de Lege privind organizarea si functionarea serviciilor sociale 
 
 Propunere legislativa pentru modificarea alin. (1) al art. 94 din Legea nr. 7/2006 privind statutul 
functionarului public parlamentar 
 
 Proiect de Lege pentru modificarea lit. f) a alin. (1) al art. 9 din O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de 
mediu 
 
 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor 
administratiei publice locale 
 
 Propunere legislativa pentru completarea art. 11 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputatilor si pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2004 pentru alegerea autoritatilor 
administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 
privind Statutul alesilor locali 
 
 Propunere legislativa pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea 
Agentiei Nationale pentru Locuinte 
 
 

Proiecte de lege inregistrate la Senat pe ordinea de zi 
 

 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 immobile 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 
 
 Propunere legislativa pentru modificarea art. 57 din Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal  
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Actualitate europeana 
 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

A fost publicat Ghidul utilizatorului care stabileste etapele necesare participarii la EMAS, in 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 
 

In Jurnalul Oficial nr. L 76 din 19 martie 2013 a fost publicata Decizia Comisiei din 4 martie 2013 de instituire a 
ghidului utilizatorului care stabileste etapele necesare participarii la EMAS, in temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1221/2009 al Parlamentului European si al Consiliului privind participarea voluntara a organizatiilor la un sistem 
comunitar de management de mediu si audit (EMAS). 
„Ghidul utilizatorului EMAS” a fost elaborat in conformitate cu cerintele art. 46 alin. (5) din  regulamentul EMAS 
si urmareste sa furnizeze sfaturi clare si simple pentru organizatiile interesate de EMAS. Acesta este destinat sa 
ofere instructiuni pas cu pas, care sunt usor de urmarit. Ghidul prezinta principalele elemente si demersuri care 
trebuie intreprinse de catre o organizatie care intentioneaza sa participe la sistem. 
 

A fost instituit un cadru multianul pentru Agentia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene pentru 2013-2017 

In Jurnalul Oficial nr. L 79 din 21 martie 2013 a fost publicata Decizia nr. 252/2013/UE a Consiliului din 11 martie 
2013 de instituire a unui cadru multianual pentru perioada 2013-2017 pentru Agentia pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene. 
La punerea in aplicare a cadrului multianual, Agentia asigura o cooperare si coordonare corespunzatoare cu 
organele, oficiile si agentiile pertinente ale Uniunii, cu statele membre, cu organizatiile internationale si cu 
societatea civila, in conformitate cu articolele 7, 8 si 10 din Regulamentul (CE) nr. 168/2007. 
 

Comisia face recomandari privind desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European 
 

In Jurnalul Oficial nr. L 79 din 21 martie 2013 a fost publicata Recomandarea Comisiei din 12 martie 2013 privind 
consolidarea desfasurarii democratice si eficiente a alegerilor pentru Parlamentul European. 
Comisia europeana atrage atentia asupra necesitatii de a creste gradul de sensibilizare a cetatenilor Uniunii cu 
privire la rolul central pe care il joaca votul lor in desemnarea presedintelui Comisiei, precum si cu privire la 
stabilirea candidatilor pentru aceasta functie care sunt sustinuti de partidele pentru care voteaza cetatenii in 
alegerile pentru Parlamentul European. 

 
A fost publicat planul de actiune vamala al UE de combatere a incalcarii DPI pentru 2013-2017 
 

In Jurnalul Oficial nr. L 80 din 19 martie 2013 a fost publicata Rezolutia Consiliului privind planul de actiune 
vamala al UE de combatere a incalcarii DPI pentru perioada 2013-2017. 
Incalcarile masive ale drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul comertului cu bunuri reprezinta o 
problema serioasa la nivel mondial. Noul plan de actiune este menit sa aduca valoare adaugata si rezultate 
sporite intr-un mediu de austeritate financiara. Planul contine cateva elemente importante ale planurilor de 
actiune anterioare care raman valabile si care trebuie sa fie in continuare aprofundate si puse in aplicare. 
 

Concluziile Consiliului privind Strategia pentru evolutia uniunii vamale 

In Jurnalul Oficial nr. L 80 din 19 martie 2013 au fost publicate Concluziile Consiliului privind progresele 
inregistrate in legatura cu Strategia pentru evolutia uniunii vamale. 
Consiliul considera ca obiectivele strategice, astfel cum au fost stabilite in 2008, sunt inca valabile si adecvate si 
subliniaza faptul ca uniunea vamala ar trebui sa evolueze in continuare, putand astfel sa continue sa raspunda 
obiectivelor sale in sustinerea competitivitatii UE prin protejarea mediului de afaceri, facilitarea comertului si 
furnizarea unor servicii de inalta calitate actorilor interesati. 
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Actualitate europeana 
 

Alte informatii 

Comisia Europeana: cerere de propuneri Programul de lucru al ENIAC Joint Undertaking 
(ENIAC-2013-2) 
 

Documentatia referitoare la cererea de propuneri, care cuprinde informatii privind termenul-limita si bugetul, 
este inclusa in textul cererii, disponibil pe site-ul: 
http://www.eniac.eu/web/calls/ENIACJU_Call9_2013-2.php 

 
Se cauta judecator pentru Tribunalul Functiei Publice al Uniunii Europene 
In Jurnalul Oficial nr. C 82 din 21 martie 2013 a fost publicat Apelul public la candidaturi in vederea numirii unui 
judecator al Tribunalului Functiei Publice al Uniunii Europene. 
Intrucat unul dintre judecatorii Tribunalului Functiei Publice a demisionat, se lanseaza un apel la candidaturi in 
vederea numirii unui nou judecator pentru o perioada de sase ani, si anume 1 octombrie 2013-30 septembrie 
2019. 
Candidaturile trebuie trimise numai prin scrisoare recomandata, pana la 19 aprilie 2013 (data postei). 
Candidaturile trebuie sa fie insotite de un curriculum vitae si de o scrisoare de intentie, precum si de fotocopii 
ale documentelor justificative. 
Candidaturile trebuie trimise la urmatoarea adresa: 
General Secretariat of the Council of the European Union 
Call for applications for the Civil Service Tribunal 
Office 20 40 LM 15 
Rue de la Loi/Wetstraat 175 
1048 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIE 

 
Intrarea in functie a unui nou judecator la Tribunal 
In data de 18 martie 2013 a avut loc sedinta solemna la Curtea de Justitie, cu ocazia intrarii in functie a domnului 
Carl Wetter. 
In urma demisiei domnului Nils Wahl, devenit avocat general la Curtea de Justitie, reprezentantii guvernelor 
statelor membre l-au numit, prin decizia din 6 martie 2013, pe domnul Carl Wetter in calitate de judecator la 
Tribunal pentru durata ramasa din mandatul domnului Nils Wahl, respectiv pana la 31 august 2013. 
 

 

Concursuri europene 
 

Agentia Europeana pentru Medicamente (Londra) organizeaza o procedura de selectie in vederea 
intocmirii unei liste de rezerva pentru: 
EMA/AD/344: Statistician, sectorul Medicamente de uz uman — domenii speciale, unitatea Dezvoltarea si 
evaluarea medicamentelor de uz uman (AD 8). 
 
Anuntul a fost publicat in Jurnalul Oficial nr. L 81A din 20 martie 2013. 
Textul complet al conditiilor de angajare si fisa postului trebuie descarcate de pe site-ul web al agentiei: 
http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm 
 
Cererile de candidatura trebuie completate electronic folosind formularul disponibil pe site-ul web al 
agentiei. Termenul de depunere a formularelor de candidatura este 
 20 aprilie 2013, ora 24.00. 

http://www.eniac.eu/web/calls/ENIACJU_Call9_2013-2.php
http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm
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Actualitate europeana 
 

Jurisprudenta europeana 
 

 Hotararea Curtii de Justitie in cauzele conexate C-399/10 P, C-401/10 P, 
Bouygues si Bouygues Telecom/Comisia 
 

Curtea de Justitie respinge hotararea Tribunalului de anulare a deciziei Comisiei de clasificare a 
sprijinului acordat de statul francez si de imprumut al actionarilor in favoarea France Telecom drept 
ajutor de stat. Desi acest imprumut nu a fost aplicat de catre France Telecom, a constituit totusi un 
avantaj acordat prin intermediul resurselor de stat, care ar fi putut fi impovaratoare pentru bugetul de 
stat. 

 
 Concluziile avocatului general in cauzele conexe C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, Comisia/Kadi 
 

Avocatul general Bot propune Curtii de Justitie sa anuleze Hotararea Tribunalului in "Hotararea Kadi II". 
Potrivit avocatului general, natura revizuirii efectuate de catre Tribunal nu se subscrie luptei impotriva 
terorismului. 

 
 Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-244/12, Salzburger Flughafen GmbH v Umweltsenat 
 

Legislatia austriaca este contrara dreptului Uniunii, in conditiile in care, atunci cand un aeroport este 
modificat, prevede o evaluare de mediu doar pentru proiectele care ar putea sa creasca traficul aerian 
cu cel putin 20.000 EUR pe an. Statele membre sunt obligate sa supuna toate proiectele care ar putea 
avea efecte semnificative asupra mediului unei astfel de evaluari. 

 
 Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-254/11, Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Rendorkapitanysag 
Zahony Hatarrendeszeti Kirendeltsege v Oskar Shomodi 
 

Limitarea sejururilor in spatiul Schengen la un maxim de trei luni intr-o perioada de sase luni pentru 
cetatenii straini care nu sunt supusi obligatiei de a avea viza nu se aplica celor care beneficiaza de 
regimul specific micului trafic de frontiera. Pentru cetatenii straini care detin un permis de trecere 
locala a frontierei, durata maxima de sedere, prevazuta in acordurile bilaterale incheiate intre statele 
membre si tarile terte vecine, trebuie sa fie calculata independent de sejururile anterioare, cu conditia 
ca aceste persoane sa-si fi intrerupt sejururile prin intoarcerea in tara lor de resedinta. 

 
 Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-92/11, RWE Vertrieb AG v Verbraucherzentrale Nordrhein-
Westfalen e.V. 

 
Un termen standard in contractele de consum ramane supus controlului de validitate chiar daca nu face 
decat sa reproduca legislatia nationala aplicabila unei alte categorii de contracte. Este de competenta 
instantei nationale sa aprecieze, in fiecare caz in parte, daca un astfel de termen prin care i se poate 

permite unui furnizor de gaz sa modifice in mod unilateral pretul indeplineste cerintele de buna 
credinta, echilibru si transparenta. 
 

 

 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. C 79 din 16 martie 2013 a fost publicata ultima publicatie CJUE. 
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MFP a publicat in data de 19 martie un proiect de ordin pentru modificarea si 
completarea O.M.F.P. nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a 
certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului 
de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora. 

Procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscala se va modifica 

 

Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 
 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca ca pana in prezent, desi exista cadrul legal de 

autorizare si desfasurare a activitatii de jocuri de noroc online in Romania, nu a fost acordata nicio 

autorizatie de operator de monitorizare si raportare in vederea realizarii controlului tehnic, 

monitorizarii si raportarii pentru jocurile de noroc online. De asemenea, nu a fost identificata o 

autoritate sau o institutie de stat careia sa-i fie atribuite competentele de monitorizare si 

raportare pentru jocurile de noroc online.  

Prin proiect se propune infiintarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc, responsabil, printre 

altele, cu supravegherea activitatilor din domeniul jocurilor de noroc, exercitarea controlului 

tehnic, monitorizarea si supravegherea pentru jocurile de noroc online, aplicarea unitara a 

legislatiei specifice, in contextul schimbarilor din domeniul jocurilor de noroc, care urmeaza 

modelul institutional implementat cu succes de alte state din Uniunea Europeana. 

De asemenea, se reintroduce in categoria jocurilor de noroc reglementate jocul de noroc tip 

bingo organizat prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune. 

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

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

Schimbari preconizate: 

 se modifica art. 1 alin. (1) din ordin si se reglementeaza si situatia in care cererea/ adresa de eliberare 
a certificatului de atestare fiscala a fost depusa/ transmisa la un organ fiscal necompetent si se stabilesc 
elementele pe care trebuie sa le contina adresa de eliberare a certificatului de atestare; 
 se reglementeaza obligatia organului fiscal competent de a verifica daca solicitantul are calitatea de 
detinator de parti sociale; 
 completarea mentiunilor relevante pentru situatia fiscala a unui contribuabil, prevazute la sectiunea 
D pct. III din certificatul de atestare fiscala; 
 se reglementeaza si modalitatea de evidentiere a platii taxei extrajudiciare de timbru in cazul 

eliberarii in mai multe exemplare a certificatului de atestare fiscala 

 Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt asteptate pe 
adresa de e-mail: dezbateri_publice@minind.ro, in termen de 10 zile de la publicare. 

MFP propune reintroducerea jocului de bingo televizat 
 
Ministerul Finantelor Publice a publicat in data de 21 martie un proiect de 
Ordonanta de urgenta privind infiintarea Oficiului National pentru Jocuri de 
Noroc si de modificare a O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea 
jocurilor de noroc, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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ANAF propune modificarea procedurii de solicitare a regimului derogatoriu 

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a publicat un proiectul de Ordin pentru 
modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Ordinul nr. 1221/2009 privind 
Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu. 

In temeiul prevederilor art. 81 alin. (4) C.proc.fisc., in caz de inactivitate temporara sau in cazul 

obligatiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit, 

orga- nul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau conditii de 

depunere a declaratiilor fiscale, in functie de necesitatile administrarii obligatiilor fiscale. Asupra 

termenelor si conditiilor va decide organul fiscal potrivit competentelor aprobate prin ordin al 

presedintelui ANAF. 

Schimbari preconizate: 

modificarea procedurii de solicitare a regimului derogatoriu cu dispozitii referitoare la 

documentele prezentate de contribuabilii, persoane fizice, care isi suspenda activitatea; 

 actualizarea listei declaratiilor fiscale supuse regimului de declarare derogatoriu. 

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

MAI propune modificarea procedurii de obtinere a permisului de conducere 

Ministerul Administratiei a publicat in data de 18 martie un proiect de ordin 
pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 268/2010 privind procedura de 
examinare pentru obtinerea permisului de conducere. 

Cea mai importanta modificare propusa vizeaza posibilitatea sustinerii probei de traseu de 
oricateori in decurs de un an, daca se promoveaza probat eoretica. Astfel, examinarea se 
desfasoara prin sustinerea, succesiv, a probei teoretice si a probei practice. Rezultatul examinarii 
se consemneaza, pentru fiecare proba sustinuta, prin calificativul „admis” sau „respins”. 
 
Calificativul „admis” la probate oretica permite, pentru o perioada de un an de la data absolvirii 
cursurilor de pregatire teoretica si practica, accesul la sustinerea probei practice; calificativul 
„respins” la proba practica permite reluarea sustineriia cesteia, dupa cel putin 15 zile de la data 
obtinerii calificativului si prezentarea dovezii efectuarii a 6 ore de pregatire practica. 
 
Candidatul care nu promoveaza ambele probe in termen de un an de la data absolvirii cursurilor 
de pregatire teoretica si practica, este declarat „respins”; in acest caz, examinarea este 
conditionata de efectuarea unui nou curs de pregatire. 
 
Proiectul mai enumera si documentele pe care trebuie sa le contina dosarul de examinare. Se mai 
prevede si ca in cazul in se solicita permise de conducere pentru mai multe categorii, probele se 
sustin in zile diferite, pentru fiecare categorie de permis de conducere solicitata. 
 
 Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe 
adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro, in termen de 10 de zile de la publicare. 
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MJ va prelua 30 de posturi de la Administratia Nationala a Penitenciarelor 

Ministerul Justitiei a publicat in data de 20 martie un proiect de hotarare pentru 
modificarea si completarea H.G. nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea 
Ministerului Justitiei si a H.G. nr. 1849/2004 privind organizarea, functionarea si 
atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor. 

In carul notei de fundamentarese arata ca s-au observat unele deficiente in cadrul schemelor de 

personal din mai multe institutii din minister, pentru a caror corijare se solicita suplimentarea unor 

posturi.  

Astfel, in total, la nivelul Ministerului Justitiei ar exista o nevoie de suplimentare a schemei de 

personal cu un numar de 63 de posturi. 

Avand in vedere insa constrangerile bugetare si de personal din ultima perioada, se propune ca 

prin prezentul proiect sa se asigure macar o parte din numarul de posturi necesar, prin preluarea a 

30 de posturi de la Administratia Nationala a Penitenciarelor si prin modificarea corespunzatoare 

a numarului de posturi pentru cele doua institutii. 

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt asteptate pe 
adresa de e-mail: dean@just.ro, in termen de 10 de zile de la publicare. 

Statutul cadrelor militare va fi modificat 

Ministerul Apararii Nationale a publicat in data de 18 martie un proiect de lege 
pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor 
militare. 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca directiile de actiune prevazute la Capitolul 5 

„Aparare” din politica de aparare a Guvernului Romaniei pentru perioada 2013-2016 propun 

revizuirea cadrului normativ specific domeniului apararii, managementului carierei militare, 

salarizarii sisistemului de pensii ocupationale pentru militari.  

Prin prezentul proiect se urmareste ca, in timp de pace, ofiterii, maistrii militari si subofiterii in 

rezerva sa poata fi inaintati in gradul urmator, in raport cu nevoile fortelor armate, dupa expirarea 

stagiului minim in grad, cel mult pana la gradul corespunzator celei mai mari functii indeplinite in 

activitate sau pana la gradul corespunzator functiei in care sunt repartizati in planul de mobilizare. 

Totodata proiectul urmareste eliminarea diferentierilor in ceea ce priveste caracterul mutarii 

cadrelor militare in activitate. 

 
Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe 
adresa de e-mail: dlaj@mapn.ro, pana la data de 28.03.2013. 
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Ministerul Muncii revizuieste tarifele de risc in cazul asigurarii 
pentru accidente de munca 

Ministerul Muncii a publicat in data de 20 martie un proiect de hotarare privind 
aprobarea Normelor metodologice de calcul a contributiei de asigurare pentru 
accidente de munca si boli profesionale. 

In carul notei de fundamentarese arata ca in conformitate cu prevederile art. 83 din Legea nr. 

346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, tarifele si 

clasele de risc se revizuiesc odata la 4 ani, pe baza inregistrarilor cazurilor asigurate de accidente 

de munca si boli profesionale, aferente perioadei de referinta. 

Schimbari preconizate: 

actualizarea perioadei de referinta, respectiv anii 2009-2011 si a indicilor de frecventa utilizati la 

determinarea clasei de risc; 

 calcularea indicilor de frecventa care corespund cazurilor asigurate de accidente de munca si 

boli profesionale din noua perioada de referinta. Acest lucru se realizeaza prin stabilirea mediei 

inregistrarilor de cazuri asigurate de accidente de munca si boli profesionale pentru cei trei ani 

luati in calcul, respectiv 2009, 2010, 2011; 

 revizuirea tarifelor de risc respectiv a cotelor de contributii cu mentinerea limitelor conform 

prevederilor Codului fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 tarifele de risc, respectiv cotele de contributii se revizuiesc in interiorul limitelor minima si 

maxima de 0,15% - 0,85% pentru fiecare clasa CAEN. Totodata precizam ca, s-a mentinut cota 

medie de 0,23% datorata de angajatori pentru sistemul asigurarilor de accidente si boli 

profesionale pe baza careia s-a fundamentat bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2013. 

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt asteptate pe 
adresa de e-mail: dezbateri@mmuncii.ro, pana la data de 29.03.2013. 
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Decrete semnate si cereri de reexaminare emise in perioada 16-22 martie 

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

Decrete semnate: 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 52/2012 
pentru modificarea O.G. nr. 7/2006 privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea O.G. nr. 137/2000 
privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare; 

 • Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 96 din Legea educatieinationale nr. 
1/2011; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre statele membre ale Uniunii 
Europene, reunite in cadrul Consiliului, privind protectia informatiilor clasificate schimbate in interesul 
Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 25 mai 2011. 

Cereri de reexaminare: 

• in data de 18 martie a fost semnata cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 7/2011 
pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul. 

Motivele cererii: 

1. La art. I pct. 10, se prevede ca „modificarea prin planuri urbanistice zonale de zone ale unei unitati 
teritoriale de referinta, stabilite prin reglementari aprobate prin Planul urbanistic general poate fi 
finantata de persoane juridice si/sau fizice” si ca „in aceasta situatie, coeficientul de utilizare al terenului 
(CUT) propus de noua reglementare nu il va putea depasi pe cel aprobat initial cu mai mult de 20%, o 
singura data”. Presedintele considera ca aceasta reglementare poate duce la realizarea unui dezechilibru 
in elaborarea planurilor de urbanism ceea ce ar putea afecta si unitatea zonelor protejate. 

2. Prin actul normativ trimis spre promulgare, in art. I pct. 10, sunt eliminate limitele de suprafata pentru 
extinderea intravilanului prin planul urbanistic zonal. O astfel de reglementare poate genera o dezvoltare 
haotica si nejustificata a intravilanului localitatilor, dezvoltarea urbanistica nemaiavand caracter durabil. 

3.Autoritatile publice centrale care gestioneaza activitatea de turism la nivel national au atributii in ceea 
ce priveste modificarea documentatiilor de urbanism aplicabile in zonele turistice de interes national, 
zona costiera, zone montane si alte categorii de teritorii similare. Prin legea trimisa spre promulgare, se 
abroga aceste dispozitii legale. Eliminarea acestor atributii ale autoritatilor centrale competente in 
materie de turism poate genera modificari necontrolate ale documentatiilor de urbanism referitoare la 
aceste zone turistice, cu impact negativ la nivelul politicilor nationale referitoare la dezvoltarea turismului. 

4. Art. II reglementeaza avizarea si aprobarea documentatiei de urbanism elaborata in baza unor 
certificate sau avize depuse la autoritatea locala competenta si neaprobate pana la data intrarii in vigoare 
a legii. Aceasta avizare se va face avand in vedere documentatiile depuse „urmand ca actualizarea 
avizelor expirate si a certificatelor de urbanism sa se faca la faza de autorizare a construirii”. In acest fel se 
poate ajunge ca aprobarea unei documentatii de urbanism sa se realizeze in baza unor avize expirate, 
ceea ce ar contraveni reglementarilor si principiilor consacrate de dispozitiile art. 64 alin. (2) din Legea nr. 
350/2001. De asemenea, se creeaza si o confuzie intre activitatea de avizare necesara pentru 
documentatia de urbanism si activitatea de avizare necesara pentru aprobarea executariilucrarilor de 
constructii. 
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Spre deosebire de reglementarea precedenta, 

Legea bancara in vigoare nu mai contine dispozitii 

cu privire la incheierea contractelor bancare ca 

inscrisuri in forma electronica. 

Pentru a stabili incidenta reglementarilor 

speciale, ne vom raporta la actele normative de 

referinta. 

Potrivit Legii model UNCITRAL privind comertul 

electronic, activitatile comerciale carora li se aplica 

regulile acesteia (vizand incheierea, data si locul 

incheierii) includ: contractele financiare, contractele 

bancare, contractele de vanzare-cumparare, 

mandatele comerciale, contractele de consultanta 

etc. 

Care este forta juridica a contractelor incheiate in forma electronica 

Potrivit dreptului intern, depozitul bancar intra in aria de aplicare a Legii nr. 

365/2002 privind comertul electronic, ce „are ca scop stabilirea conditiilor de furnizare a 

serviciilor societatii informationale”. 

 

 Va dorim lectura placuta! 

 
 
Coordonator: RadaPostolache,  
Autor: MarinelaManea 
 
Contractul de depozit si varietatile acestuia, 
Editura C.H.Beck, 2010 

 
 

Domeniul bancar, prin excelenta, prolific, deschis si ingenios nu poate ramane in 
afara mijloacelor electronice de prelucrare a informatiei. 

http://www.beckshop.ro/contractul_de_depozit_si_varietatile_acestuia-p5218.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte%2Brecomandata&utm_campaign=promo%2Bbeckshop
http://www.beckshop.ro/contractul_de_depozit_si_varietatile_acestuia-p5218.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte%2Brecomandata&utm_campaign=promo%2Bbeckshop
http://www.beckshop.ro/contractul_de_depozit_si_varietatile_acestuia-p5218.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte%2Brecomandata&utm_campaign=promo%2Bbeckshop
http://www.beckshop.ro/contractul_de_depozit_si_varietatile_acestuia-p5218.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte%2Brecomandata&utm_campaign=promo%2Bbeckshop
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