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Legislatia privind azilul in Romania a fost modificata 

In Monitorul Oficial nr. 156 din 25 martie 2013 a fost publicata O.U.G. 
nr. 16/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 
privind azilul in Romania. 

Obligatiile beneficiarilor unei forme de protectie 

   Ajutorul se solicita in termen de cel mult 3 luni de la dobandirea formei de protectie, iar dupa 
acest termen dreptul se prescrie. 

   Ajutorul se plateste pe stat de plata. In situatia in care timp de 3 luni ajutorul nu este ridicat de 
beneficiar, plata acestuia se suspenda, iar daca pana la finalizarea termenului de 9 luni nu a fost 
solicitat, nu se mai acorda. 

Ministerul Sanatatii a infiintat Comisia nationala pentru coordonarea 
comisiilor de specialitate 

In Monitorul Oficial nr. 157 din 25 martie 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 398/2013 al ministrului Sanatatii pentru infiintarea comisiilor 
consultative ale Ministerului Sanatatii. 

Principalele prevederi 
 

 Pentru coordonarea stiintifica si metodologica a activitatii de specialitate din reteaua de 
asistenta medicala se infiinteaza si functioneaza urmatoarele comisii consultative ale 
Ministerului Sanatatii: 

 Comisia nationala pentru coordonarea comisiilor de specialitate; 

 comisiile de specialitate. 

 Membrii comisiilor consultative ale Ministerului Sanatatii se supun prevederilor referitoare la 
confidentialitate si la conflictul de interese, potrivit regulamentului de organizare si functionare. 

Legislatia privind sanctionarea tuturor formelor de discriminare a suferit 
modificari 

In Monitorul Oficial nr. 158 din 25 martie 2013 a fost publicata Legea 
nr. 61/2013 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 
privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare. 

Principalele prevederi 

 Persoana interesata va prezenta fapte pe baza carora poate fi prezumata existenta unei 
discriminari directe sau indirecte, iar persoanei impotriva careia s-a formulat sesizarea ii revine 
sarcina de a dovedi ca nu a avut loc o incalcare a principiului egalitatii de tratament, in fata 
Colegiului director se poate invoca orice mijloc de proba, respectand regimul constitutional al 
drepturilor fundamentale, inclusiv inregistrari audio si video sau date statistice. 

  Hotararea se comunica partilor in termen de 30 de zile de la adoptare si produce efecte de la 
data comunicarii. 
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In Monitorul Oficial nr. 158 din 25 martie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 

86/2013 al Agentiei Nationale de Integritate privind aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Nationale de 

Integritate. 

Scopul si obiectivele Agentiei 

 

 Agentia este organizata si functioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 144/2007, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 176/2010 privind 
integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea 
Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de 
Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative. 

 Agentia este autoritate administrativa autonoma, cu personalitate juridica, ce functioneaza la 
nivel national, ca structura unica, cu sediul in municipiul Bucuresti. 

 Scopul Agentiei este asigurarea integritatii in exercitarea demnitatilor si functiilor publice si 
prevenirea coruptiei institutionale, prin exercitarea de responsabilitati in evaluarea declaratiilor 
de avere, a datelor si informatiilor privind averea, precum si a modificarilor patrimoniale 
intervenite, a incompatibilitatilor si a conflictelor de interese potentiale in care se pot afla 
persoanele prevazute la art. 1 din Legea nr. 176/2010, pe perioada indeplinirii functiilor si 
demnitatilor publice. 

Agentia Nationala de Integritate are un nou  
Regulament de organizare si functionare 

Ce categorii de persoane beneficiaza de tratament balnear gratuit 

In Monitorul Oficial nr. 159 din 25 martie 2013 a fost publicata H.G. 
nr. 110/2013 privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor de 
tratament balnear, pentru anul 2013, prin sistemul organizat si 
administrat de Casa Nationala de Pensii Publice. 

Principalele prevederi 

 Pot beneficia de tratament balnear, in conditiile legii, persoanele care au calitatea de: 

 pensionar al sistemului public de pensii; 

 asigurat al sistemului public de pensii; 

 beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementeaza dreptul la bilete de 
tratament balnear. 

 Distribuirea biletelor de tratament balnear se face de catre Casa Nationala de Pensii Publice, prin 
casele teritoriale de pensii. 

 Decontarea costurilor biletelor de tratament balnear se face de catre Casa Nationala de Pensii 
Publice, din fondurile aprobate prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2013 
nr. 6/2013, la capitolul „Asigurari si asistenta sociala“, titlul „Asistenta sociala“, alineatul 
„Ajutoare sociale in natura“, catre prestatorii de servicii, potrivit legii. 
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Principalele prevederi 

 Secretariatul General al Guvernului executa operatiunile financiare privind fondurile prevazute in 
bugetul propriu, destinate sprijinirii organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale 
care functioneaza potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si 
fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum si realizarii actiunilor, programelor si proiectelor interetnice si de 
combatere a intolerantei si cuprinse la lit. a) si b) in anexa nr. 3/13/02 a la bugetul Secretariatului 
General al Guvernului pe anul 2013. 

Repartizarea fondurilor de la bugetul Secretariatului General al Guvernului 
pe anul 2013 

In Monitorul Oficial nr. 159 din 25 martie 2013 a fost publicata H.G. nr. 

111/2013 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a 

sumelor prevazute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02 a la bugetul 

Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013, aprobat prin Legea 

bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013. 

Ministerul Mediului a aprobat procedura de realizare a licitatiilor pentru 
inchirierea plajei Marii Negre 

In Monitorul Oficial nr. 159 din 25 martie 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 454/2013 al ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice pentru 
aprobarea Instructiunilor privind organizarea si desfasurarea licitatiei 
publice pentru atribuirea contractelor de inchiriere a plajei Marii 
Negre. 

Principalele prevederi 

 Inchirierea plajelor Marii Negre in scop turistic se realizeaza prin licitatie publica, conform 
prevederilor prezentelor instructiuni, organizata de Administratia Bazinala de Apa Dobrogea–
Litoral. 

 Inchirierea se face in baza unui contract de inchiriere prin care Administratia Bazinala de Apa 
Dobrogea–Litoral, denumita in continuare locator, transmite, pentru perioada unui sezon estival 
sau a mai multor sezoane estivale, unei alte persoane, denumita in continuare locatar, dreptul de 
folosinta asupra unui sector al plajei Marii Negre, in schimbul unei chirii. 

 Bunul asupra caruia se exercita dreptul de folosinta este plaja Marii Negre, care face parte din 
domeniul public al statului, aflata in administrarea Administratiei Nationale „Apele Romane“, 
denumita in continuare ANAR. 

 La licitatie pot participa operatori economici care administreaza structuri de primire turistice, 
proprietari ori administratori de ansambluri rezidentiale care desfasoara activitati de turism, 
operatori economici care desfasoara activitati de divertisment, agrement si/sau sportive si 
autoritati ale administratiei publice locale care pot incheia contracte de inchiriere cu titularul 
dreptului de administrare a plajelor pe perioada unui sezon estival sau a mai multor sezoane 
estivale, in conditiile legii. 

 Impartirea sectoarelor/suprafetelor de plaja aferente statiunilor turistice in subsectoare de plaja 
care vor fi scoase la licitatie si stabilirea functiilor acestora se vor face de catre locator. 

 Mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara 
a fi obligate sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. 

 Locatorul are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta 
comuna este declarata castigatoare. 
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MEN a adoptat Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar 
pentru anul scolar 2013–2014 

In Monitorul Oficial nr. 162 din 26 martie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 
3434/2013 al ministrului Educatiei Nationale privind aprobarea 
calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul 
primar pentru anul scolar 2013–2014. 

Principalele prevederi 

   In conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile 

ulterioare, invatamantul primar cuprinde clasa pregatitoare si clasele I–IV. 

   Conform legii, invatamantul primar este invatamant obligatoriu. 

  Numarul de locuri care se aloca, prin cifra de scolarizare, pentru clasa pregatitoare, in 

invatamantul de stat, este mai mare sau egal cu numarul copiilor care au implinit varsta pentru a 

incepe invatamantul primar, asigurand astfel fiecarui copil un loc. 

   Inspectoratele scolare vor solutiona orice situatie legata de inscrierea la clasa pregatitoare in 

interesul educational al elevului si in limitele legii. 

   Inscrierea copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2013–2014 se face in conformitate 

cu prevederile prezentei metodologii. 

  In sensul prezentei metodologii, prin parinti se intelege inclusiv tutori legal instituiti sau 

sustinatori legali. 

   In sensul prezentei metodologii, prin domiciliu se intelege inclusiv resedinta. 

  In conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de 

invatamant preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.925/2005, 

cu modificarile si completarile ulterioare, fiecare locuinta este arondata unei unitati de 

invatamant aflata in proximitatea sa, denumita in continuare scoala de circumscriptie. 

Totalitatea strazilor arondate unitatii de invatamant formeaza circumscriptia scolara a unitatii de 

invatamant respective. 

Prevederi privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal intre 
statele membre ale Uniunii Europene 

In Monitorul Oficial nr. 163 din 26 martie 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 353/2013 al MFP privind desemnarea biroului central de legatura 
responsabil pentru schimbul de informatii privind cooperarea 
administrativa in domeniul fiscal intre statele membre ale Uniunii 
Europene. 
 

Principalele prevederi 

 Se desemneaza Serviciul schimb international de informatii din cadrul Agentiei Nationale de 
Administrare Fiscala – Directia generala de informatii fiscale ca birou central de legatura pentru 
schimbul de informatii privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal intre statele membre 
ale Uniunii Europene, denumit in continuare Biroul central de legatura. 

 Biroul central de legatura este responsabil si de contactele cu Comisia Europeana. In acest scop, 
Biroul central de legatura transmite Comisiei Europene toate informatiile, datele si statisticile 
prevazute la titlul VII1 „Cooperarea administrativa in domeniul fiscal“ din Ordonanta Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
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Efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica 

In Monitorul Oficial nr. 164 din 27 martie 2013 a fost publicata 
Instructiunea nr. 9/2013 a MAI privind efectuarea analizelor de risc la 
securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind 
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor. 

 

Principalele prevederi 

 Analiza de risc la securitatea fizica constituie fundamentul adoptarii masurilor de securitate a 
obiectivelor, bunurilor si valorilor prevazute de lege, transpuse in planul de paza si proiectul 
sistemului de alarmare. 

 In elaborarea analizelor de risc la securitatea fizica se tine cont si de prevederile standardelor 
nationale sau europene privind managementul si tehnicile de evaluare a riscului. 

 Prezentele instructiuni nu se aplica pentru adoptarea masurilor de securitate necesare 
efectuarii transporturilor de bunuri si/sau valori. 

Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul 
sistemului de sanatate 

In Monitorul Oficial nr. 166 din 28 martie 2013 a fost publicata 
H.G. nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind 
conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de 
asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013–2014. 

Principalele prevederi 

 Furnizorii si casele de asigurari de sanatate aflati in relatie contractuala au obligatia sa respecte 
prevederile prezentului contract-cadru si ale normelor. 

 Nerespectarea obligatiilor contractuale de catre parti conduce la aplicarea masurilor prevazute in 
contractele incheiate intre furnizori si casele de asigurari de sanatate. 

 Modelele de contract pentru furnizarea de servicii medicale, de medicamente si unele materiale 
sanitare in tratamentul ambulatoriu si de dispozitive medicale in ambulatoriu sunt prevazute in 
norme. 

 Utilizarea acestor modele de contract este obligatorie; in cuprinsul contractelor pot fi prevazute 
clauze suplimentare negociate intre partile contractante, potrivit prevederilor art. 247 din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Casele de asigurari de sanatate, respectiv Casa Nationala de Asigurari de Sanatate comunica 
termenele de depunere a cererilor insotite de documentele prevazute de actele normative in 
vigoare, necesare incheierii si negocierii contractelor de furnizare de servicii medicale, de 
medicamente si unele materiale sanitare in tratamentul ambulatoriu, de dispozitive medicale in 
ambulatoriu, inclusiv termenul-limita de incheiere a contractelor, prin afisare la sediile 
institutiilor, publicare pe paginile web ale acestora si anunt in mass-media, cu minimum 5 zile 
lucratoare inainte de expirarea termenelor stabilite pentru fiecare dintre situatiile de mai sus. 

 Casele de asigurari de sanatate, respectiv Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pot stabili si 
alte termene de contractare, in functie de necesarul de servicii medicale, de medicamente si 
unele materiale sanitare in tratamentul ambulatoriu sau de dispozitive medicale in ambulatoriu, 
in limita fondurilor aprobate fiecarui tip de asistenta. 
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Programele nationale de sanatate pentru anii 2013 si 2014 au fost aprobate 

In Monitorul Oficial nr. 172 din 29 martie a fost publicata H.G. nr. 
124/2013 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru 
anii 2013 si 2014. 

Principalele prevederi 

 Se aproba programele nationale de sanatate pentru anii 2013 si 2014, precum si structura si 
obiectivele acestora, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Programele nationale de sanatate reprezinta, potrivit prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 
95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, un 
ansamblu de actiuni multianuale, orientate spre principalele domenii de interventie ale 
asistentei de sanatate publica. 

Au fost aprobate Normele tehnice de realizare a programelor nationale de 
sanatate publica 

In Monitorul Oficial nr. 173 din 29 martie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 422/2013 al ministrului Sanatatii privind aprobarea 
Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de 
sanatate publica pentru anii 2013 si 2014. 

Principalele prevederi 

 Se aproba Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 
2013 si 2014. 

 Prezentul ordin intra in vigoare incepand cu data de 1 aprilie 2013. 

 Fondurile utilizate in trimestrul I al anului 2013 din bugetul Ministerului Sanatatii, de la bugetul de 
stat si din venituri, precum si cele transferate catre bugetul Fondului national unic de asigurari 
sociale de sanatate pentru finantarea programelor nationale de sanatate reprezinta cheltuieli ale 
programelor respective si sunt cuprinse in bugetul aprobat pentru derularea programelor 
nationale de sanatate publica pentru anul 2013. 

Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate 
curative au fost aprobate 

In Monitorul Oficial nr. 175 din 29 martie 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 190/2013 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru 
aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de 
sanatate curative pentru anii 2013 si 2014. 

Principalele prevederi 

 Se aproba Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru 
anii 2013 si 2014, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. 

 Prezentul ordin intra in vigoare incepand cu 1 aprilie 2013. 

 Directiile de specialitate din Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, casele de asigurari de 
sanatate si unitatile de specialitate prin care se deruleaza programe nationale de sanatate 
curative vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. 
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In Monitorul Oficial nr. 171 din 29 martie 2013 a fost publicata 
Legea nr. 71/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr. 96/2012 privind 
stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei 
publice centrale si pentru modificarea unor acte normative. 

Principalele prevederi 

 Prefectul functioneaza in subordinea Guvernului si in coordonarea prim-ministrului. 

 Ministerul Afacerilor Interne indruma si controleaza activitatea prefectilor si a institutiei 
prefectului cu privire la exercitarea atributiilor prevazute de lege. 

 In cadrul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice se infiinteaza Departamentul 
pentru Ape, Paduri si Piscicultura, ca organ de specialitate, cu personalitate juridica, 
finantat prin bugetul ministerului, cu atributii in coordonarea la nivel national a domeniilor 
ape, paduri si piscicultura. 

Administratia publica centrala a fost reorganizata 

Guvernul a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru  

producatorii agricoli 

In Monitorul Oficial nr. 175 din 29 martie 2013 a fost publicata 
H.G. nr. 119/2013 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se 
acorda producatorilor agricoli pentru perioada 2012–2013 si a 
sumei totale alocate acestor ajutoare de stat. 

Principalele prevederi 
 Se aproba ajutoarele de stat care se acorda producatorilor agricoli pentru perioada 2012–2013 si 

suma totala alocata acestor ajutoare de stat, prevazute in anexa care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 

 Valoarea totala a ajutoarelor de stat prevazute la art. 1 este de 116.317 mii lei si se asigura de la 
bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii 
Rurale pe anul 2013. 

Procedura de acordare a brevetelor de turism a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 175 din 29 martie 2013 a fost publicata H.G. 
nr. 121/2013 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului 
nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a 
licentelor si brevetelor de turism. 

Principalele prevederi 

 Institutia publica responsabila in domeniul turismului elibereaza certificate de clasificare pentru 
structurile de primire turistice, dupa verificarea, la fata locului, de catre personalul de 
specialitate, a indeplinirii criteriilor de clasificare pentru categoria si tipul de structura turistica 
solicitata. 

 Pentru obtinerea certificatului de clasificare a structurilor de primire turistice, solicitantul depune 
la sediul institutiei publice responsabile in domeniul turismului cererea standardizata insotita de 
documentatia completa prevazuta in normele metodologice care reglementeaza conditiile si 
criteriile de clasificare a structurilor de primire turistice. 
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Au fost aprobate formularele privind cererea de restituire a diferentelor 
rezultate din plata timbrului de mediu 

In Monitorul Oficial nr. 175 din 29 martie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 490/407/2013 al ministrului Mediului si Schimbarilor 
Climatice si al MFP pentru aprobarea Procedurii de restituire a 
sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din O.U.G. nr. 9/2013 privind 
timbrul de mediu pentru autovehicule. 

Principalele prevederi 

 Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare: 

 Instiintare de restituire a unor sume reprezentand diferente de sume 
platite/valoarea reziduala a timbrului, precum si a sumelor stabilite de instantele de 
judecata prin hotarari definitive si irevocabile, prevazuta in anexa nr. 2; 

 Cerere de restituire a sumelor stabilite de instantele judecatoresti prin hotarari 
definitive si irevocabile, prevazuta in anexa nr. 3; 

 Evidenta cererilor de restituire si a sumelor aprobate la restituire reprezentand 
diferente de sume platite/valoarea reziduala a timbrului, precum si a sumelor stabilite 
de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, prevazuta in anexa nr. 
4; 

 Cerere de eliberare a adeverintei prin care se atesta restituirea/nerestituirea taxei pe 
poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule/taxei 
pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru 
autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului, prevazuta in anexa nr. 5; 

 Adeverinta prin care se atesta restituirea/nerestituirea taxei pe poluare pentru 
autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule/taxei pentru emisiile 
poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a 
valorii reziduale a timbrului, prevazuta in anexa nr. 6; 

 Referat privind determinarea diferentei de sume platite sau a valorii reziduale a 
timbrului, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari 
definitive si irevocabile, prevazut in anexa nr. 7. 

     Administratia Fondului pentru Mediu, in coordonarea Ministerului Mediului si 
Schimbarilor Climatice, si Ministerul Finantelor Publice, prin Agentia Nationala de 
Administrare Fiscala si unitatile subordonate acesteia, vor duce la indeplinire prevederile 
prezentului ordin. 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor 

Proiecte de lege inregistrate la Camera Deputatilor pe ordinea de zi 

 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 si a Legii nr. 
1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997 
 
 Propunere legislativa privind modificarea si completarea art. 3

1 
din O.U.G. nr. 110/2011 pentru 

modificarea si completarea unor acte normative in domeniile sanatatii si protectiei sociale 
 
 Propunere legislativa pentru modificarea art. 112 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 – Legea educatiei 
nationale, cu modificarile si completarile ulterioare 
 
 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 218/2002 privind organizarea si 
functionarea Politiei Romane 
 
 Proiect de Lege pentru abrogarea alin. (2)-(4) ale art. 7 din O.U.G. nr. 61/2008 privind implementarea 
principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si 
furnizarea de bunuri si servicii 
 
 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor 
 
 

Proiecte de lege inregistrate la Camera Deputatilor la comisiile 

permanente 

 Propunere legislativa pentru completarea art. 33 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic 
 
 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor 
silvice 
 
 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic 
 
 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru 
somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si 
combaterea marginalizarii sociale 
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Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate la Senat pe ordinea de zi 
 

 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 si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si 
de tratament intre femei si barbati 
 

 Propunere legislativa pentru modificarea art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de 
stat pentru copii, republicata 
 

 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile 
poluante provenite de la autovehicule, cu modificarile si completarile ulterioare 
 

 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 18/2009 privind cresterea 
performantei energetice a blocurilor de locuinte 
 

 Propunere legislativa de completare si modificarea art. 56 alin. (5) din Legea nr. 283/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare 
 

 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare 
pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale 
Romaniei in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare 
 

 Proiect de lege privind abrogarea art. IV din Legea nr. 10/2012 pentru modificarea si completarea Legii 
nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive  
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Actualitate europeana 
 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Au fost actualizate informatiile privind instantele care solutioneaza caile de atac in materie 
matrimoniala si a raspunderii parintesti 
 

In Jurnalul Oficial nr. C85 din 23 martie 2013 a fost publicata Prima actualizare a informatiilor privind instantele 
care solutioneaza caile de atac si cai de atac in conformitate cu articolul 68 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 
al Consiliului privind competenta, recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti in materie matrimoniala 
si in materia raspunderii parintesti, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000. 

 
Pozitia Consiliului in prima lectura in vederea adoptarii unui Regulament privind investigatiile 
efectuate de OLAF 
 

In Jurnalul Oficial nr. C89E din 27 martie 2013 a fost publicata Pozitia (UE) nr. 2/2013 in prima lectura a 
Consiliului in vederea adoptarii unui Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind investigatiile 
efectuate de Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al 
Parlamentului European si al Consiliului si a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului Adoptata de 
Consiliu la 25 februarie 2013. 
Pentru intensificarea combaterii fraudei, a coruptiei si a oricaror alte activitati ilegale care afecteaza interesele 
financiare ale Uniunii Europene si ale Comunitatii Europene a Energiei Atomice (denumite in continuare, in mod 
colectiv, „Uniunea” atunci cand contextul impune acest lucru), Oficiul European de Lupta Antifrauda, instituit prin 
Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom („oficiul”), exercita competentele de investigare conferite Comisiei prin: 
(a) actele relevante ale Uniunii; si (b) acordurile de cooperare si asistenta reciproca relevante incheiate de Uniune 
cu tarile terte si cu organizatiile internationale. 
 
Declaratia Comisiei 
„Comisia confirma ca Oficiul a declarat ca va actiona in permanenta in conformitate cu Protocolul nr. 7 privind 
privilegiile si imunitatile Uniunii Europene si cu Statutul deputatilor in Parlamentul European, cu respectarea 
deplina a libertatii si independentei deputatilor, astfel cum sunt prevazute la articolul 2 din Statut.” 
 
Declaratia Comisiei 
„Comisia intentioneaza sa mentina competentele actuale ale Directorului General al Oficiului European de Lupta 
Antifrauda de a stabili conditiile si detaliile privind recrutarea de personal in cadrul oficiului, mai ales in ceea ce 
priveste durata contractelor si prelungirea lor.” 
 
Declaratia Parlamentului European, a Consiliului si a Comisiei 
„De fiecare data cand Parlamentul European, Consiliul si Comisia numesc noi membri in noul Comitet de 
supraveghere, respectivele institutii ar trebui sa ii numeasca si pe acei membri care urmeaza sa intre in functie la 
urmatoarea inlocuire partiala.” 

 
 
 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. C 86 din 23 martie 2013 a fost publicata ultima publicatie CJUE. 
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Concursuri europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. C87 din 23 martie 2013 a fost publicat anuntul prind Prelungirea perioadei de 
valabilitate a listelor de candidati corespunzatori 
 
Prin decizia Secretarului General al Consiliului Uniunii Europene, se prelungeste valabilitatea listelor 
de candidati corespunzatori, stabilite in urma concursurilor generale enumerate mai jos: 
Articolul 1: pana la 31 decembrie 2013: 
 
 Consiliu/420/AD5 organizat pentru stabilirea unei liste de rezerva pentru recrutarea de 

administratori secundari in domeniul securitatii (Cabinet/securitate – serviciul de securitate 
externa/protectia misiunilor), anuntul pentru acest concurs fiind publicat in Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene C 316 A din 13 decembrie 2005. 

 Consiliu/421/AD5 organizat pentru stabilirea unei liste de rezerva pentru recrutarea de 
administratori secundari in domeniul securitatii (Cabinet/securitate – serviciul de protectie 
interna), anuntul pentru acest concurs fiind publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 316 A 
din 13 decembrie 2005. 

 Consiliu/422/AST3 organizat pentru stabilirea unei liste de rezerva in vederea recrutarii de 
asistenti in domeniul securitatii (Cabinet/securitate – serviciul de protectie interna), anuntul 
pentru acest concurs fiind publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 316 A din 13 decembrie 
2005. 

 Consiliu/425/AD9 organizat pentru stabilirea unei liste de rezerva in vederea recrutarii de 
administratori cu experienta in domeniul tehnologiei informatiilor (Directia SIC – Unitatea de 
solutii de productie), anuntul pentru acest concurs fiind publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene C 316 A din 13 decembrie 2005. 

 Consiliu/427/AD8 organizat pentru ocuparea unui post vacant de administrator in domeniul 
politicii europene in materie de securitate si de aparare (PESA), anuntul pentru acest concurs fiind 
publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 108 A din 12 mai 2007. 

 CONS/AD/430 (doua profiluri) organizat pentru stabilirea unei liste de rezerva in vederea recrutarii 
de administratori cu experienta in domeniul politicii europene in materie de securitate si de 
aparare (PESA). Concursul se organizeaza pentru doua profiluri de gradul AD 9 (profilul 1: experti 
cu rang inalt in planificarea strategica a operatiilor si misiunilor de gestionare a crizelor; profilul 2: 
experti cu rang inalt in planificarea dezvoltarii capacitatilor: sectoarele militar/civil/spatiu), anuntul 
pentru acest concurs fiind publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 178 din 15 iulie 2008. 

 CONS/AD/431 organizat pentru stabilirea unei liste de rezerva in vederea recrutarii pentru 
ocuparea functiei de administrator de gradul AD 9 (administrator cu experienta) in domeniul 
securitatii sistemelor informatice, anuntul pentru acest concurs fiind publicat in Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene C 178 din 15 iulie 2008. 

 CONS/AD/432 organizat pentru stabilirea unei liste de rezerva in vederea recrutarii pentru 
ocuparea functiei de administrator de gradul AD 7 in domeniul securitatii sistemelor informatice, 
anuntul pentru acest concurs fiind publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 178 din 15 iulie 
2008. 

 CONS-COMM/AD/433 pentru stabilirea unei liste de rezerva in vederea recrutarii de sefi de 
unitate de gradul AD 12 in domeniul traducerii, care au ca limba principala irlandeza, anuntul 
pentru acest concurs fiind publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 99 din 30 aprilie 2009. 
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Ministerul Justitiei a publicat in data de 28 martie un proiect de ordin al privind 
modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a 
Ministerului Justitiei, aprobat prin Ordinul nr. 120/C/2011. 

Regulamentul de organizare a Ministerului Justitiei se va modifica 

 

Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 
 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca potrivit prevederilor Ordinului BNR nr. 27/2010 

pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare 

Financiara, aplicabile institutiilor de credit, incepand cu exercitiul financiar al anului 2012 aceste 

institutii au obligatia de a aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS).  

Prin O.U.G. nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Codului fiscal, cu aplicabilitate de la 1 

ianuarie 2012, in completarea prevederilor generale de determinare a profitului impozabil s-au 

introdus reguli fiscale pentru contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu IFRS. 

Asociatia Romana a Bancilor a considerat necesara elaborarea unui ghid practic pentru 

exemplificarea regulilor fiscale aplicabile pentru determinarea profitului impozabil de catre 

contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu IFRS. Prezentul Ghid practic este 

destinat intelegerii regulilor fiscale aplicabile pentru determinarea profitului impozabil. 

 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. 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca modificarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale             
nr. 36/1995 prin Legea nr. 77/2012 (M.Of. nr. 386 din 8 iunie 2012) a facut necesara modificarea si, 
dupa caz, completarea Regulamentului de organizare si functionare a Ministerului Justitiei. 
 

Prezentul proiect are ca obiect modificarea unor texte din Regulament in vederea reglementarii cu 
claritate, fara a lasa loc la interpretari, a unor aspecte de ordin practic, completarea atributiilor unor 
compartimente (de exemplu, atributii in materia ajutorului public judiciar, privind intocmirea raportului 
anual privind transparenta decizionala, privind activitatea de autorizare si evidenta a expertilor 
criminalisti autorizati etc.), precum si stabilirea atributiilor unor compartimente nou infiintate in 
structura organizatorica, astfel cum a fost modificata prin ordin al ministrului justitiei 
 
 Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt asteptate pe 
adresa de e-mail: dru@just.ro, pana la data de 15 aprilie 2013. 

Ghidul practic privind tratamentul unor operatiuni 
efectuate de catre contribuabilii care aplica IFRS a fost 
pus in dezbatere 
 
Ministerul Finantelor Publice a publicat in data de 25 martie un proiect de 
Ordin pentru aprobarea Ghidului practic privind tratamentul fiscal al unor 
operatiuni efectuate de catre contribuabilii care aplica Reglementarile 
contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, 
aprobate prin Ordinul BNR nr. 27/2010. 
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MJ doreste corijarea unor disfunctionalitati in activitatea  
de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara 

Mnisterul Justitiei a publicat in data de 28 martie un proiect de lege pentru 
modificarea si completarea O.G. nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de 
expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara. 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca in urma constatarii unor lacune sau disfunctionalitati 

in gestionarea corespunzatoare a activitatii desfasurate de expertii tehnici judiciari, a rezultat 

necesitatea modificarii si completarii dispozitiilor actului normativ-cadru privind activitatea de 

expertiza tehnica judiciara. 

Schimbari preconizate: 

 modificarea dispozitiilor privind obtinerea calitatii de expert tehnic judiciar sau de specialist, in 

vederea eliminarii disfunctionalitatilor constatate in activitatea de autorizare a acestora; 

 revizuirea textelor referitoare la plata persoanelor numite sa efectueze expertiza tehnica 

judiciara, ca urmare a dificultatilor intampinate in prezent, dispozitiile actuale fiind de natura sa 

creeze probleme in aplicarea practica; 

 introducerea unor dispozitii referitoare la infiintarea, organizarea si atributiile Uniunii Nationale 

a Expertilor Tehnici Judiciari; 

 enumerarea faptelor care constituie abatere disciplinara si pot atrage raspunderea disciplinara a 

expertilor tehnici judiciari sau specialistilor. 

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt asteptate pe 
adresa de e-mail: dru@just.ro, pana la data de 29 aprilie 2013. 
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Decrete semnate in perioada 23-29 martie 

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

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 19/2011 
privind unele masuri pentru modificarea unor acte normative in domeniul 
comunicatiilor electronice; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 33/2012 
privind unele masuri pentru asigurarea furnizarii serviciului public TV; 

 • Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 69/2012 privind asigurarea unei 
contributii suplimentare a Romaniei la nivelul Organizatiei Internationale de Politie Criminala - Interpol 
prin detasarea ofiterilor de politie; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 114/2007 pentru modificarea si 
completarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri 
de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea 
obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre 
acestia si autoritati contractante; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea unor masuri speciale pentru protectia 
obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de aparare impotriva rachetelor balistice; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 36/2012 privind unele masuri de 
reorganizare si pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial.  
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Miercuri 
10 

aprilie 

Depunerea Declaratiei de mentiuni 
privind anularea inregistrarii in scopuri 
de TVA in cazul persoanelor 
impozabile, inregistrate in scopuri de 
TVA conform art. 153 din Codul fiscal, 
care in cursul unui an calendaristic nu 
depasesc plafonul de scutire prevazut 
la art.152 din Codul fiscal Formular 096 

Persoanele 
impozabile, 
inregistrate in 
scopuri de TVA 
conform art. 153 din 
C.F., care nu au 
depasit plafonul de 
scutire si care doresc 
sa fie scoase din 
evidenta persoanelor 
inregistrate in 
scopuri de TVA.  

C.F. art. 152 
alin. (7) 
OPANAF 
1768/2012 

Agenda obligatiilor fiscale pentru perioada 1-14 Aprilie 

Va prezentam agenda obligatiilor fiscale in functie de data, 
de tipul obligatiei, de categoria de contribuabili, precum si 
baza legala. 

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_096_1768.pdf
http://www.infolegal.ro/agenda-obligatiilor-fiscale-aprilie/2012/04/04/agenda-obligatiilor-fisc
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 O prima forma este, asadar, frauda de tip carusel 

a TVA „la intrare”, denumita si „clasica”, datorita 

utilizarii sale frecvente, desi metodele de volatilizare 

ale bazei impozabile a taxei pe valoarea adaugata 

sunt destul de simple si nu presupun cine stie ce 

„stiinta de carte”: operatorul economic din tara de 

origine factureaza fara TVA, iar operatorul economic 

din tara de destinatie va aplica regimul taxarii 

inverse pentru aceasta operatiune. 

 Ulterior efectuarii achizitiei intracomunitare, 

operatorul economic in cauza dispare fara sa 

inregistreze, sa declare, si sa plateasca TVA 

colectata aferent livrarilor ulterioare efectuate pe 

piata sa interna (asa-numitele firme de tip „bidon”, 

colectoare ale unor obligatii fiscale privind TVA, care 

insa nu vor fi niciodata achitate). 

Cum se manifesta frauda de tip carusel privind TVA „la intrare” 

Acest operator economic (in speta, firma de tip „bidon”) mai este denumit, datorita 

comportamentului sau volatil de tip „fantoma”, si „veriga lipsa” din comertul 

intracomunitar. 

 

 Va dorim lectura placuta! 

 
 
Autor: Dragos Patroi, Florin Cuciureanu, Benta Adrian  
 
TVA national vs. intracomunitar 
Editura C.H.Beck, 2013 

 
 

Frauda de tip carusel privind TVA cunoaste doua mari forme de manifestare (la 
randul lor, fiecare cu mai multe subcomponente sau directii de actiune): „la 

intrare” si „la iesire”. 

http://www.beckshop.ro/tva_national_vs_intracomunitar-p6237.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte%2Brecomandata&utm_campaign=promo%2Bbeckshop
http://www.beckshop.ro/tva_national_vs_intracomunitar-p6237.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte%2Brecomandata&utm_campaign=promo%2Bbeckshop
http://www.beckshop.ro/tva_national_vs_intracomunitar-p6237.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte%2Brecomandata&utm_campaign=promo%2Bbeckshop
http://www.beckshop.ro/tva_national_vs_intracomunitar-p6237.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte%2Brecomandata&utm_campaign=promo%2Bbeckshop
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