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Legislatia in domeniul comunicatiilor electronice a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 176 din 1 aprilie a fost publicata Legea nr. 
67/2013 pentru aprobarea U.U.G. nr. 19/2011 privind unele masuri 
pentru modificarea unor acte normative in domeniul comunicatiilor 
electronice. 

In vederea realizarii rolurilor sale, ANCOM indeplineste urmatoarele functii: 

 de punere in aplicare a politicii si strategiei sectoriale elaborate de Ministerul pentru 
Societatea Informationala (MSI) in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor 
audiovizuale si al serviciilor postale; 

 de elaborare de norme secundare specifice domeniului comunicatiilor electronice si al 
serviciilor postale; 

 de reprezentare in organismele si organizatiile nationale, regionale si internationale, ca 
autoritate de reglementare in domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale si 
de administrare a resurselor limitate din domeniul comunicatiilor electronice; 

 de organ de decizie, in conditiile legii, in solutionarea de litigii intre furnizorii de retele si/sau 
servicii de comunicatii electronice, in scopul asigurarii liberei concurente si al protectiei 
intereselor utilizatorilor pe pietele acestor servicii. 

Scoaterea la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera  

In Monitorul Oficial nr. 176 din 1 aprilie a fost publicata O.U.G. nr. 
17/2013 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 115/2011 
privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin 
Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de 
emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii 
Europene. 

Principalele prevederi 
 

 Din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie prin platforma comuna a certificatelor de emisii 
de gaze cu efect de sera repartizate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b), se aproba alocarea sumei de 
104.000 mii lei Ministerului Transporturilor pentru finantarea in anul 2013 a proiectului de 
investitii «Magistrala V Metrou Etapa I Drumul Taberei–Universitate». 

 Pentru punerea in aplicare a prevederilor alin. (1) se respecta procedura prevazuta la art. 15 alin. 
–(5). 

 Ministerul Transporturilor raspunde de modul de utilizare, in conformitate cu dispozitiile legale, 
a sumei alocate potrivit dispozitiilor anterioare. 

 Din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie prin platforma comuna a certificatelor de emisii 
de gaze cu efect de sera repartizate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b) se aloca anual sume pentru 
finantarea proiectelor potrivit art. 12. 

 Dupa aprobarea sumelor anuale alocate acestora potrivit art. 12, ministerele beneficiare vor 
solicita Ministerului Finantelor Publice virarea, la o pozitie distincta de venituri ale bugetului de 
stat, a sumelor aprobate. 
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In Monitorul Oificial nr. 181 din 1 aprilie a fost publicat Ordinul nr. 

17/2013 al ANRE pentru modificarea Metodologiei de monitorizare a 

sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie prin 

certificate verzi, aprobata prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 6/2012. 

Principalele prevederi: 

 Analiza supracompensarii activitatii de producere a E-SRE pentru producatorii beneficiari ai 
schemei de sprijin se realizeaza anual: 

 nivelul mediu al indicelui specific al costurilor fixe pe categorii de tehnologii de producere a 
E-SRE, se determina astfel: se raporteaza valoarea costurilor fixe realizate in ultimele doua 
semestre anterioare celui in care se efectueaza analiza de catre fiecare producator din 
respectiva categorie care a avut capacitati in functiune in acea perioada, la puterea instalata 
medie pe perioada respectiva a capacitatilor de producere a E-SRE ale acelui producator si se 
face media aritmetica a acestor valori unitare pentru toti producatorii din respectiva 
categorie; ulterior, se determina media aritmetica dintre acest indice si cel aferent ultimilor 
3 ani calendaristici, calculat pentru costurile fixe totale anuale. 

Au fost aduse modificari Metodologiei de monitorizare a sistemului de 
promovare a energiei din surse regenerabile 

Normele privind autorizarea 
brokerilor de asigurare au fost 
modificate 

In Monitorul Oficial nr. 176 din 1 aprilie a fost publicat Ordinul nr. 10/2013 al CSA pentru modificarea 
anexei nr. 6 la Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si 
conditiile de mentinere a acesteia, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui CSA nr. 15/2010. 

Principalele prevederi 

 Prin contractul de raspundere civila profesionala sunt acoperite cererile de despagubire 
introduse pentru prima data in scris de catre persoana prejudiciata, in perioada de 
valabilitate a contractului, cererea de despagubire fiind urmare a unor erori profesionale 
savarsite inclusiv in perioada retroactiva stabilita in contractul de asigurare. 

Reguli aplicabile executarii 
obligatiilor in contractele incheiate 

intre profesionisti 

In Monitorul Oficial nr. 182 din 2 aprilie a fost publicata Legea nr. 72/2013 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. 

Principalele prevederi 

 In raporturile dintre profesionisti, creanta constand in pretul bunurilor livrate sau tariful 
serviciilor prestate produce dobanzi penalizatoare in cazul in care creditorul, inclusiv 
subcontractatii acestuia, si-au indeplinit obligatiile contractuale sau creditorul nu a primit suma 
datorata la scadenta, cu exceptia cazului in care debitorului nu ii este imputabila intarzierea. 
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Principalele prevederi 

 Pentru a beneficia de prima prevazuta solicitantii trebuie sa depuna cererea vizata de asociatiile 
crescatorilor de ovine/caprine legal constituite la centrul local/judetean al Agentiei de Plati si 
Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, pe raza caruia se afla 
inregistrata exploatatia, in perioada 5 aprilie–30 aprilie 2013, cerere al carei model este prevazut 
in anexele nr. 1 si 2, insotita de copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic 
de inregistrare/certificatul de inregistrare. 

 

Ministerul Agriculturii a adus modificari conditiilor specifice pentru 
aplicarea schemelor de plati nationale directe 

In Monitorul Oficial nr. 179 din 1 aprilie a fost publicat Ordinul nr. 

165/2013 al MADR pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul 

MADR nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a 

conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea 

schemelor de plati nationale directe. 

CNA a adus modificari conditiilor de difuzare a scenelor  

de violenta in scoli 

In Monitorul Oficial nr. 179 din 1 aprilie 2013 a fost publicata Decizia 
nr. 141/2013 a Consiliului National al Audiovizualului pentru 
modificarea si completarea Deciziei Consiliului National al 
Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a 
continutului audiovizual. 

Principalele prevederi 

 Stirile sau relatarile referitoare la violenta din institutiile de invatamant vor fi difuzate numai 
impreuna cu punctul de vedere al conducerii scolii si cu acordul parintilor ori al reprezentantilor 
legali ai minorului; face exceptie situatia in care radiodifuzorul actioneaza in interesul superior al 
minorului, fara sa fie afectata imaginea publica a minorului sau dreptul acestuia la viata intima, 
privata si familiala. 

 Imaginile in care minorii sunt implicati in acte de violenta sau de natura implicit sau explicit 
sexuala, de orice natura, vor fi difuzate numai daca: 

 reprezinta un interes public justificat; 

 radiodifuzorul actioneaza in interesul superior al minorilor, avand acordul parintilor sau al 
reprezentantilor legali ai acestora; 

 radiodifuzorul se asigura ca nu este difuzat niciun indiciu care ar putea duce la 
identificarea minorilor implicati. 

Romania va oferi o contributie suplimentara la sustinerea  

INTERPOL-ului 

In Monitorul Oficial nr. 183 din 2 aprilie a fost publicata Legea nr. 
66/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr. 69/2012 privind asigurarea 
unei contributii suplimentare a Romaniei la nivelul INTERPOL prin 
detasarea ofiterilor de politie. 

 Se aproba 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, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 792 din 26 noiembrie 2012. 
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Guvernul a dispus ocuparea posturilor vacante din sistemul de asistenta 
sociala prin concurs 

In Monitorul Oficial nr. 182 din 2 aprilie a fost publicata H.G. nr. 125/2013 
privind ocuparea posturilor vacantate dupa data de 1 ianuarie 2013 
pentru personalul din sistemul de asistenta sociala. 

Principalele prevederi 

   Se aproba ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacantate dupa data de 1 ianuarie 

2013 pentru personalul din sistemul de asistenta sociala, cu conditia incadrarii in cheltuielile de 

personal aprobate. 

   Prevederile anterioare se aplica autoritatilor administratiei publice locale, precum si serviciilor 

sociale administrate si acordate de acestea, dupa cum urmeaza: 

 posturile vacantate din cadrul serviciilor sociale organizate conform prevederilor art. 41 din 

Legea asistentei sociale nr. 292/2011, respectiv institutii si unitati de asistenta sociala; 

 posturile vacantate din cadrul serviciilor publice de asistenta sociala din subordinea 

consiliilor judetene/consiliilor locale/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului 

Bucuresti/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, precum si din compartimentele din 

aparatul de specialitate al primarului, organizate conform prevederilor art. 113 alin (2)–(4) 

din Legea nr. 292/2011. 

Au fost adoptate unele masuri pentru asigurarea furnizarii  
serviciului public de televiziune 

In Monitorul Oficial nr. 183 din 2 aprilie a fost publicata Legea nr. 
68/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr. 33/2012 privind unele masuri 
pentru asigurarea furnizarii serviciului public de televiziune. 

Principalele prevederi 

 Programul de redresare economica va cuprinde masuri privind structura organizatorica a 
societatii, precum si restructurarile economice si de personal necesare pentru functionarea 
eficienta a acesteia, in vederea platii, prin esalonare, aprobata in conditiile Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, 
aprobata prin Legea nr. 15/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, a obligatiilor fiscale, 
respectiv privind reesalonarea, prin negociere, a celorlalte datorii. 

 La expirarea perioadei de esalonare, Consiliul de administratie al Societatii Romane de 
televiziune va prezenta comisiilor permanente de cultura, respectiv de buget-finante ale 
Senatului si Camerei Deputatilor un raport cu privire la rezultatele programului de redresare 
economica. 
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Regimul sanctiunilor aplicabile pentru toate formele de discriminare a 
suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 183 din 2 aprilie 2013 a fost publicata 
O.U.G. nr. 19/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei 
Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea 
tuturor formelor de discriminare. 

Principalele prevederi 

 Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, daca fapta nu intra sub incidenta legii 
penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de persoane din cauza apartenentei 
acestora ori a persoanelor care administreaza persoana juridica la o anumita rasa, nationalitate, 
etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata, respectiv din cauza convingerilor, 
varstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor in cauza prin: 

 refuzul de a vinde sau de a inchiria un teren sau imobil cu destinatie de locuinta; 

 refuzul de a acorda un credit bancar sau de a incheia orice alt tip de contract; 

 refuzul accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de teatre, 
cinematografe, biblioteci, muzee si expozitii; 

 refuzul accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de magazine, 
hoteluri, restaurante, baruri, discoteci sau de orice alti prestatori de servicii, indiferent daca 
sunt in proprietate privata ori publica; 

 refuzul accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de 
companiile de transport in comun – prin avion, vapor, tren, metrou, autobuz, troleibuz, 
tramvai, taxi sau prin alte mijloace;“. 

Romania a aderat la Acordul partial extins privind itinerarele culturale 

In Monitorul Oficial nr. 183 din 2 aprilie a fost publicata Legea nr. 
59/2013 privind aderarea Romaniei la Acordul partial extins privind 
itinerarele culturale, instituit prin Rezolutia CM/Res(2010)53 
(adoptata de Comitetul de Ministri la data de 8 decembrie 2010 la 
cea de-a 1.101-a intalnire a ministrilor adjuncti). 
 

Principalele prevederi 

 Se aproba aderarea Romaniei la Acordul partial extins privind itinerarele culturale, instituit prin 
Rezolutia CM/Res(2010)53) (adoptata de Comitetul de Ministri la data de 8 decembrie 2010 la 
cea de-a 1.101-a intalnire a ministrilor adjuncti). 

 Contributia Romaniei la bugetul destinat implementarii acordului este cea comunicata anual de 
Secretariatul General al Consiliului Europei, iar obligatia platii acesteia decurge de la data intrarii 
in vigoare a prezentei legi. 
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Care sunt procedurile urmate de catre Curtea de Arbitraj Comercial 
International de pe langa CCIR 

In Monitorul Oficial nr. 184 din 2 aprilie a fost publicata Decizia nr. 
7/2013 a CCIR privind aprobarea normelor de organizare si functionare 
si a procedurilor Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa 
CCIR. 

Principalele prevederi 

 Nominalizarea institutiei permanente de arbitraj prin conventia arbitrala cu privire la 
solutionarea litigiilor determina competenta exclusiva a respectivei institutii, iar partile opteaza 
automat, prin aceasta desemnare, pentru aplicarea regulilor sale de procedura, orice derogare 
de la aceasta prevedere fiind nula. In organizarea si desfasurarea arbitrajului se vor aplica 
regulile de procedura ale institutiei permanente de arbitraj desemnata, in vigoare la momentul 
sesizarii acesteia. 

 In cazul in care institutia permanenta de arbitraj nu este nominalizata si partile au prevazut in 
conventia arbitrala solutionarea litigiilor pe calea arbitrajului institutionalizat, in lipsa altor 
indicii, competenta va fi determinata de regulile arbitrajului institutionalizat, unde s-a inregistrat 
cererea de arbitrare/actiunea arbitrala de catre reclamant. 

Procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscala  

a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 185 din 3 aprilie a fost publicat Ordinul nr. 
393/2013 al MFP pentru modificarea si completarea Ordinului 
MFP 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. 

Principalele prevederi 

 Organul fiscal competent pentru administrarea creantelor fiscale datorate de contribuabili are 
obligatia de a elibera certificatul care atesta modul de indeplinire a obligatiilor de plata a 
impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri, denumit in continuare certificat de atestare 
fiscala, in urmatoarele situatii: 

 la solicitarea contribuabililor, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de 
atestare fiscala; 

 la solicitarea autoritatilor publice, in cazurile si in conditiile prevazute de reglementarile 
legale in vigoare, prin depunerea unei adrese de eliberare a certificatului de atestare fiscala; 

 din oficiu, in situatia in care se schimba competenta de administrare a creantelor fiscale, ca 
urmare a schimbarii domiciliului fiscal sau a altor situatii prevazute de lege; 

 la solicitarea detinatorilor de parti sociale la o societate comerciala, prin depunerea unei 
cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscala. 

  Cererea/Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscala poate fi transmisa si prin mijloace 
de transmitere la distanta, insotita de o copie a documentului eliberat de autoritatea 
contractanta, dupa caz. In situatia in care cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare 
fiscala a fost depusa/transmisa la un organ fiscal necompetent, aceasta va fi inaintata organului 
fiscal competent in termen de doua zile de la data primirii. 



 

   Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
 

  

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Monitorul Oficial nr. 187 din 3 aprilie a fost publicata O.U.G. nr. 
20/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului 
National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si 
completarea O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea 
jocurilor de noroc. 

Principalele prevederi 

 Se infiinteaza Oficiul National pentru Jocuri de Noroc, denumit in continuare Oficiul, ca 
organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in 
subordinea Guvernului Romaniei. 

 Oficiul isi desfasoara activitatea la nivel central si teritorial. 

 Oficiul isi desfasoara activitatea teritoriala in spatii/imobile detinute de Ministerul 
Finantelor Publice sau de unitatile administrativ-teritoriale, pe baza de protocol, cu acordul 
consiliilor locale. 

Guvernul a pus bazele normative ale Oficiului National  
pentru Jocuri de Noroc 

Interdictia introducerii pe piata a brichetelor fantezie va opera pana in 
2014 

In Monitorul Oficial nr. 187 din 3 aprilie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 111/13975/2013 al ANPC privind adoptarea masurilor 
prin care se asigura punerea pe piata numai a brichetelor care 
prezinta caracteristici de siguranta pentru copii. 

Principalele prevederi 

  Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si al vicepresedintelui 
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea masurilor prin 
care se asigura punerea pe piata numai a brichetelor ce prezinta caracteristici de siguranta pentru 
copii si interzicerea punerii pe piata a brichetelor fantezie, este modificat in sensul aplicarii acestuia 
pana la data de  11 mai 2014. 

MJ a aprobat Regulamentul privind asistenta religioasa a persoanelor 
private de libertate 

In Monitorul Oficial nr. 187/2013 a fost publicat Ordinul nr. 
1072/c/2013 al ministrului Justitiei pentru aprobarea Regulamentului 
privind asistenta religioasa a persoanelor private de libertate aflate in 
custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor. 

Principalele prevederi 

 Asistenta religioasa a persoanelor private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale 
a Penitenciarelor este asigurata cu respectarea libertatii de constiinta si religie, precum si a 
pluralismului religios, in conditii nediscriminatorii. 

 Administratia Nationala a Penitenciarelor, prin unitatile subordonate, permite accesul 
reprezentantilor cultelor si asociatiilor religioase recunoscute de lege in mediul penitenciar, 
pentru a raspunde nevoilor de asistenta religioasa a persoanelor private de libertate aflate in 
custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor 



 

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

 

9 

  

Dreptul la pensie a judecatorilor Curtii Constitutionale 

In Monitorul Oficial nr. 190 din 4 aprilie a fost publicata Decizia nr. 
163/2013 a Curtii Constitutionale din 12 martie 2013 referitoare la 
exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71 alin. (2) teza 
intai din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea 
Curtii Constitutionale. 

Principalele prevederi 

 Prin Adresa nr. 502 din 21 ianuarie 2013, inregistrata la Curtea Constitutionala cu nr. 317 din 
23 ianuarie 2013, in temeiul art. 146 lit. d) teza a doua din Constitutie si al art. 32 din Legea 
nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, Avocatul Poporului a 
sesizat direct Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 
71 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale. 

 Curtea retine ca puterea de lucru judecat ce insoteste deciziile Curtii Constitutionale se 
ataseaza nu numai dispozitivului, ci si considerentelor pe care se sprijina acestea. Astfel, atat 
considerentele, cat si dispozitivul deciziilor Curtii Constitutionale sunt general obligatorii, 
potrivit dispozitiilor art. 147 alin. (4) din Constitutie, si se impun cu aceeasi forta tuturor 
subiectelor de drept. 

 Curtea Constitutionala a constatat ca dispozitiile art. 71 alin. (2) teza intai din Legea nr. 
47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, care fac obiectul 
exceptiei de neconstitutionalitate ridicate direct de Avocatul Poporului, sunt constitutionale 
in masura in care se aplica judecatorilor Curtii Constitutionale care au exercitat aceasta 
functie, indiferent de data pensionarii. 

RIL admis. Vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din 
fondurile statului 

In Monitorul Oficial nr. 188 din 3 aprilie a fost publicata Decizia 
nr. 3 din 18 februarie 2013 a ICCJ, completul competent sa judece 
recursul in interesul legii. 

Principalele prevederi 
  Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul competent sa judece recursul in interesul legii a luat 

in examinare recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa 
Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 1 alin. 1 si 
art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie 
construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat, 
republicata, aflate la data optiunii chiriasului in patrimoniul unei societati comerciale cu capital 
integrat privat, ca urmare a procesului de privatizare. 

  ICCJ a decis admiterea recursului in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de 
pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si in consecinta: 

  In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 1 alin. 1 si art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind 
vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile 
unitatilor economice sau bugetare de stat, republicata, stabileste ca aceste prevederi instituie o 
obligatie legala pentru societatile comerciale cu capital integral privat, devenite proprietare prin 
privatizare, de a vinde locuintele construite din fondurile statului sau ale unitatilor economice ori 
bugetare de stat anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 85/1992, cu exceptiile prevazute de lege. 
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Camera Consultantilor Fiscali a modificat Regulamentul pentru autorizarea 
consultantilor fiscali persoane straine 

In Monitorul Oficial nr. 188 din 3 aprilie a fost publicata Hotararea 
nr. 5/2013 a Camerei Consultantilor Fiscali privind modificarea 
Regulamentului pentru autorizarea consultantilor fiscali persoane 
straine, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei 
Consultantilor Fiscali nr. 9/2008. 

 In situatia in care in urma evaluarii candidatului Comisia de evaluare constata diferente 
teoretice si practice semnificative intre nivelul de formare profesionala a candidatului si 
cerintele de competenta profesionala stabilite prin actele normative romanesti, aceasta 
informeaza candidatul ca poate opta pentru sustinerea unei probe de aptitudini sau pentru 
urmarea unui stagiu de adaptare. 

Intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale  
institutiilor publice 

In Monitorul Oficial nr. 190 din 4 aprilie a fost publicat Ordinul nr. 
416/2013 al MFP pentru modificarea si completarea Normelor 
metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor 
financiare trimestriale ale institutiilor publice 

  Formularul „Plati restante“ (anexa 30 la situatiile financiare) se completeaza incepand cu luna mai 
pentru raportarile lunii aprilie si urmatoarele, pentru luna martie 2013 fiind intocmit formularul 
utilizat pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin. Termenul de depunere la Ministerul 
Finantelor Publice este data de 15 a lunii urmatoare celei de raportare. 

  Formularul „Plati restante“ (anexa 30b la situatiile financiare) se completeaza incepand cu luna mai 
pentru raportarile lunii aprilie si urmatoarele, pentru luna martie 2013 fiind intocmit formularul 
utilizat pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin si se prezinta la directiile finantelor 
publice judetene si a municipiului Bucuresti, la termenul prevazut la art. 49 alin. (131) din Legea 
privind finantele publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Formularul 
centralizat pe ansamblul judetului si al municipiului Bucuresti se depune la Ministerul Finantelor 
Publice pana la data de 10 a lunii urmatoare celei de raportare. 

Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu  
a fost modificata 

In Monitorul Oficial nr. 194 din 5 aprilie a fost publicat Ordinul nr. 
342/2013 al MFP si al ANAF pentru modificarea si completarea 
anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui ANAF nr. 1.221/2009 privind 
Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu. 

 In cazul contribuabililor, persoane fizice autorizate potrivit O.U.G. nr. 44/2008 privind 
desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile 
individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare, sau persoane 
fizice a caror activitate este organizata si reglementata prin legi speciale, odata cu cererea de 
acordare a regimului de declarare derogatoriu, se depune dovada inscrierii inactivitatii 
temporare la registrul comertului sau la organizatiile profesionale care au eliberat documentele 
de functionare in baza carora persoanele respective isi desfasoara activitatea, dupa caz. 
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Accesul la Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial 

In Monitorul Oficial nr. 190 din 4 aprilie a fost publicat Ordinul nr. 
765/C/2013 al ministrului Justitiei pentru modificarea Ordinului 
ministrului justitiei nr. 1.417/C/2006 privind accesul la Registrul 
national al persoanelor juridice fara scop patrimonial. 

Principalele prevederi 

 In cazul in care se solicita eliberarea de copii certificate cu privire la doua sau mai multe 
persoane juridice fara scop patrimonial, sub forma sistematizata dupa oricare dintre 
criteriile cuprinse in formularul de inscriere, se va plati tariful de 53 lei pentru fiecare 
criteriul in functie de care se solicita sistematizarea. 

Participarea Romaniei la procedurile in fata CEDO 

In Monitorul Oficial nr. 191 din 4 aprilie a fost publicata O.U.G. nr. 
21/2013 pentru modificarea si completarea art. 5 din O.G. nr. 
94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata 
CEDO. 

Principalele prevederi 
  Desemnarea candidatilor in numele Romaniei pentru functia de judecator al Curtii se face de catre 

Guvern, cu avizul comisiilor juridice si pentru drepturile omului din Senat si Camera Deputatilor, 
reunite in sedinta comuna, la propunerea unei comisii formate din persoanele enumerate mai jos, 
care isi exercita mandatul in mod individual si independent si isi exprima propria opinie: 

 ministrul justitiei; 

 ministrul afacerilor externe; 

 agentul guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului; 

 directorul Directiei afaceri europene si drepturile omului din cadrul Ministerului Justitiei; 

 un membru al Consiliului Superior al Magistraturii, desemnat de Plenul acestuia; 

 un judecator la ICCJ, desemnat de Colegiul de conducere al acesteia; 

 Avocatul Poporului; 

 doua cadre didactice universitare de la facultatile de drept din cadrul universitatilor de 
cercetare avansata si educatie, astfel cum acestea sunt clasificate potrivit art. 193 alin. (4) lit. c) 
din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, desemnate, 
cu majoritate, de membrii prevazuti la lit. a)–g), in baza propunerilor facultatilor de drept.“ 

  Comisia este convocata de ministrul justitiei, care prezideaza lucrarile acesteia. Comisia este valabil 
intrunita in prezenta a cel putin 5 membri si decide cu votul majoritatii membrilor prezenti. 

  In termen de 5 zile de la convocare, comisia, prin grija secretariatului acesteia, asigurat de 
Ministerul Justitiei, publica anuntul privitor la selectia candidatilor in numele Romaniei pentru 
functia de judecator al Curtii in Monitorul Oficial si pe site-urile Ministerului Justitiei, Ministerului 
Afacerilor Externe, Consiliului Superior al Magistraturii si Inaltei Curti de Casatie si Justitie. 

  De asemenea, acesta poate fi afisat pe site-urile organismelor profesionale juridice. In anunt sunt 
indicate cerintele prevazute pentru ocuparea acestei functii de legislatia nationala, de Conventia 
pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si de instrumentele juridice 
adoptate la nivelul Consiliului Europei cu relevanta in acest domeniu, documentatia ce trebuie 
prezentata, data si locul desfasurarii selectiei candidatilor, termenul pana la care pot fi depuse 
candidaturile. 
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Personalul directiilor generale ale MFP va efectua verificari cu privire la 

arierate si plati restante 

In Monitorul Oficial nr. 194 din 5 aprilie a fost publicat Ordinul nr. 
430/2013 al MFP privind imputernicirea personalului directiilor 
generale ale Ministerului Finantelor Publice in vederea efectuarii 
unor verificari cu privire la arieratele si platile restante inregistrate 
de autoritatile publice 

Principalele prevederi 

 Se imputerniceste personalul din Directia generala trezorerie si contabilitate publica si 
Directia generala de programare bugetara sa efectueze verificari la nivelul autoritatilor 
publice, ministerelor si celorlalte organe ale administratiei publice centrale care 
inregistreaza arierate la data de 28 februarie 2013, cu privire la corectitudinea raportarilor 
arieratelor si platilor restante.  

 

    la nivelul autoritatilor publice, ministerelor si celorlalte organe ale administratiei publice 
centrale, modul de raportare a arieratelor (plati restante mai mari de 90 de zile) inregistrate 
in contabilitate la data de 28 februarie 2013; 

    la nivelul autoritatilor publice, ministerelor si celorlalte organe ale administratiei publice 
centrale, modul de raportare a platilor restante, cu o vechime cuprinsa intre 1 si 90 de zile, 
inregistrate in contabilitate la data de 28 februarie 2013; 

Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii 
institutiilor publice au suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 194 din 5 aprilie a fost publicat Ordinul nr. 
415/2013 al MFP pentru modificarea si completarea cap. XVI din 
Normele metodologice privind organizarea si conducerea 
contabilitatii institutiilor publice. 

Principalele prevederi 
  Conturile sintetice si analitice prevazute in Planul de conturi general al Trezoreriei Centrale si 

conturile sintetice prevazute in instructiunile de aplicare ale acestuia se completeaza cu 
urmatoarele conturi: 

 contul sintetic 117.01 „Rezultatul reportat – institutii publice finantate integral din buget“ cu 
contul analitic 117.01.01 „Rezultatul reportat – institutii publice finantate integral din bugetul 
de stat“; 

 contul sintetic 121.01 „Rezultatul patrimonial – institutii publice finantate integral din buget“ 
cu contul analitic 121.01.01 „Rezultatul patrimonial – institutii publice finantate integral din 
bugetul de stat“. 

 

Etichetarea frauduloasa a produselor cu termenul "bio" 
reprezinta contraventie 

In Monitorul Oficial nr. 194 din 5 aprilie a fost publicata H.G. nr. 
131/2013 pentru stabilirea masurilor si sanctiunilor necesare in 
vederea respectarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologica si etichetarea 
produselor ecologice. 

Constituie contraventii: 
 folosirea frauduloasa a termenilor de „ecologic“, „biologic“, „organic“ sau a abrevierilor 
acestora, precum „bio“, „eco“, ca marci comerciale sau practici de utilizare in productia, procesarea, 
ambalarea, transportul, depozitarea si distributia produselor, inclusiv pe eticheta produsului; 
 nerespectarea de catre operatori a regulilor privind productia, procesarea, ambalarea, 
transportul, depozitarea, distributia si importul din tari terte al produselor ecologice. 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor si la Senat 

Proiecte de lege inregistrate la Camera Deputatilor la comisiile 

permanente 

 Proiect de Lege privind protectia minorilor ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate 
 
 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap 
 

 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 190/2000 privind regimul metalelor 
pretioase si pietrelor pretioase in Romania 
 
 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 31/1990 – Legea societatilor 
 
 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art. 140 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal 
 
 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor 
impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor 
 
 Proiect de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al Capitolului II din Titlul VII al Legii nr. 247/2005 
privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente 
 

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 
 
 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, modificat de 
Legea nr. 40/2011  
 
 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 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 alin. (2) al art 285 din Codul fiscal 
 
 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei 
circulatii a cetatenilor romani in strainatate 
 
 Propunere legislativa pentru modificarea pct. 17 al alin. (1) al art. 250 din Codul fiscal 
 
 Propunere legislativa privind completarea Legii nr. 215/2001 – Legea administratiei publice locale  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.230/2007 privind infiintarea, 
organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Modernizarea Sistemului eCall 
 

In Jurnalul Oficial nr. L91 din 3 aprilie 2013 a fost publicata Regulamentul delegat (UE) nr. 305/2013 al Comisiei 
din 26 noiembrie 2012 de completare a Directivei 2010/40/UE in ceea ce priveste furnizarea in mod armonizat a 
unui sistem eCall interoperabil la nivelul UE. 
Regulamentul stabileste specificatiile pentru modernizarea infrastructurii centrelor de preluare a apelurilor de urgenta 
(Public Safety Answering Point – PSAP), necesara pentru preluarea si gestionarea adecvata a apelurilor eCall, pentru a 
garanta compatibilitatea, interoperabilitatea si continuitatea serviciului armonizat eCall in intreaga UE. 
 

Orientari de tranzitie: au fost aduse modificari standardelor internationale de raportare financiara 
 

In Jurnalul Oficial nr. L95 din 5 aprilie 2013 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 313/2013 al Comisiei din 4 
aprilie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internationale 
de contabilitate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 in ceea ce priveste situatiile financiare 
consolidate, acordurile comune si prezentarea informatiilor privind interesele in alte entitati. 
Regulamentul are in vedere Standardele Internationale de Raportare Financiara 1, 9, 10, 11 si 12. Toate companiile 
trebuie sa aplice modificarile mentionate la art. 1 alin. (1) cel mai târziu de la data de debut a primului lor exercitiu 
financiar care incepe la sau dupa data de 1 ianuarie 2014. 
 

Lista apelor minerale recunoscute de statele membre 
 

In Jurnalul Oficial nr. C95 din 3 aprilie 2013 Comisia a publicat lista apelor minerale naturale recunoscute ca atare 
de catre statele membre in conformitate cu art. 1 din Directiva 2009/54/CE a Parlamentului European si a 
Consiliului din 18 iunie 2009 privind exploatarea si comercializarea apelor minerale naturale. 
 

Propuneri privind asistenta financiara pentru statele membre a caror moneda nu este euro 
 

In Jurnalul Oficial nr. C96 din 4 aprilie 2013 Banca Centrala Europeana a publicat Avizul din 7 ianuarie 2013 cu 
privire la o propunere de regulament al Consiliului de instituire a unui mecanism de asistenta financiara pentru 
statele membre a caror moneda nu este euro. 
Regulamentul propus prevede, pe lânga administrarea imprumuturilor si a liniilor de credit, o participare mai 
larga a BCE in cazul asistentei financiare acordate de Uniunea Europeana statelor membre din afara zonei euro 
decât cea prevazuta de Regulamentul (CE) nr. 332/2002. 
 

Propuneri pentru modificarea Directivei 2009/65/CE 
 

In Jurnalul Oficial nr. C96 din 4 aprilie 2013 Banca Centrala Europeana a publicat Avizul din 11 ianuarie 2013 cu 
privire la o propunere de directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 
2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind organismele de 
plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM), in ceea ce priveste functiile de depozitar, politicile de 
remunerare si sanctiunile. 
 

Apel la candidaturi pentru alegerea OMBUDSMANULUI EUROPEAN 
 

In Jurnalul Oficial nr. C96 din 4 aprilie 2013 a fost publicat un apel prin care sunt solicitate candidaturi in vederea 
alegerii de catre Parlamentul European a Ombudsmanului European. 
Candidatii trebuie sa se bucure de sprijinul a cel putin patruzeci de deputati in Parlamentul European, resortisanti ai 
cel putin doua state membre, si trebuie sa prezinte toate documentele justificative necesare pentru a demonstra 
concludent faptul ca indeplinesc conditiile impuse de statutul si conditiile generale pentru exercitarea functiilor 
Ombudsmanului, precum si sa isi asume angajamentul solemn ca, in cazul in care sunt alesi, nu vor desfasura nicio 
alta activitate, lucrativa sau nu, pe durata mandatului. 
Candidaturile trebuie transmise presedintelui Parlamentului European cel târziu la 8 mai 2013. Candidaturile se 
transmit la urmatoarea adresa: 
Presedintele Parlamentului European (Candidaturi pentru functia de Ombudsman European) 
Louise Weiss Building Allee du Printemps BP 1024/F 67070 
Strasbourg cedex FRANCE 
sau la adresa: Paul-Henri Spaak Building Rue Wiertz/Wiertzstraat 1047 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIE 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 
 

I. Prin proiect se are in vedere punerea de acord a prevederilor O.U.G. nr. 195/2002, republicata 

(referitoare la caile de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei), cu 

dispozitiile constitutionale. 

Astfel, reglementarea propusa: 

 abroga dispozitiile in materia cailor de atac impotriva procesului-verbal de constatare a 

contraventiei constatate neconstitutionale prin DCC nr. 500/2012; 

 urmareste reevaluarea termenelor avute in vedere in cadrul procedurilor de referinta 

(momentul ramanerii definitive si irevocabile a hotararilor, fata de textul actual, potrivit caruia 

raportarea se face la momentul pronuntarii hotararii); 

 stabileste data de la care incepe sa isi produca efectele sanctiunea contraventionala 

complementara. 

II. Reglementarea urmareste crearea premiselor necesare actualizarii permanente a evidentei 

vehiculelor inmatriculate, facilitand identificarea utilizatorilor acestora si instituirea unui 

mecanism suplimentar de asigurare a executarii sanctiunii amenzii contraventionale, care, pe cale 

de consecinta, va reduce substantial posibilitatea de fraudare a prevederilor legale menite sa 

asigure disciplina si siguranta traficului rutier. 

III. Se stabileste in mod concret sanctiunea pentru conduita ilicita a persoanei/cumparatorului 

care nu isi indeplineste obligatia prevazuta la art. 11 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2002, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest scop se instituie norma potrivit 

careia organul fiscal al administratiei publice locale care scoate din evidenta fiscala vehiculul, 

comunica in scris operatiunea efectuata si datele noului proprietar in termen de trei zile 

lucratoare, autoritatii competente, care face mentiunea corespunzatoare in evidente. 

IV. Se stabileste o corelare intre normele care ocrotesc interesul general urmarit de actul 

normativ si pericolul social concret al acestora, respectiv, focalizarea pe principalii factori de risc 

rutier prin inasprirea punctuala a regimului sanctionator al acestora. 

V. Introducerea mijloacelor tehnice de monitorizare a desfasurarii probei practice in scopul 

cresterii transparentei in ceea ce priveste activitatea de examinare pentru obtinerea permisului 

de conducere, combaterii fenomenului coruptiei si imbunatatirii serviciului pus la dispozitia 

cetateanului, asigurand astfel desfasurarea acestei probe in conditii de legalitate. 

 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. 

Codul rutier ar putea fi modificat din nou: sanctiuni 
mai aspre si examenul pentru permis inregistrat video 
 
Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe 2 aprilie un proiect de lege pentru 
modificarea si completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile 
publice, prin care se propun, printre altele, se introduce o noua treapta privind 
limita de viteza, si supravegherea video a desfasurarii probei scrise si a celei 
orale in cadrul examenului pentru obtinerea permisului de conducere. 
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Decrete semnate si cereri de reexaminare emise  
in perioada 30 martie – 5 aprilie 

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

Decrete semnate: 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 29/2012 
privind prorogarea termenului prevazut la art. III din O.U.G. nr. 98/2011 
pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii 
administrate privat, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul 
pensiilor administrate privat; 

 
• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea O.G. nr. 11/2012 pentru modificarea art. II 
alin.(2) lit. a) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea 
disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 17/2012 privind stabilirea unor masuri 
de restituire a unor contributii de asigurari sociale de sanatate; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 46/2012 privind modificarea Legii nr. 
35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii 
nr. 67/2004 pentru alegerea autoriîtatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice 
locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, precum si unele masuri 
pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 87/2012 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

 

Cereri de reexaminare: 

• In data de 4 aprilie a fost semnata cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 
93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara. 

Motivele cererii: 

1. Art. I pct. 7 al legii transmise spre promulgare completeaza art. 8 alin. (3) din O.U.G. nr. 93/2012 
introducand intre conditiile de numire a candidatilor la calitatea de membru al Autoritatii de 
Supraveghere Financiara experienta profesionala de minim 7 ani, in domeniul financiar, al institutiilor 
de credit si/sau al institutiilor financiare nebancare, pentru membrii care formeaza conducerea 
executiva. Avand in vedere faptul ca Autoritatea are ca obiectiv consolidarea cadrului de functionare si 
supraveghere a pietelor financiare, se considera oportun ca toti candidatii la calitatea de membru in 
conducerea executiva a Autoritatii ar trebui sa aiba o experienta profesionala de minim 10 ani in 
domeniul financiar, al institutiilor de credit si/sau al institutiilor financiare nebancare. 

2. Art. 9 lit. g) al Ordonantei stabileste intre conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca membrii 
Autoritatii si aceea de a nu fi „soti si nici rude ori afini pana la gradul al treilea cu Presedintele 
Romaniei, presedintii Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, membrii consiliului de 
administratie al Bancii Nationale a Romaniei”. Avand in vedere faptul ca, potrivit art. 8 alin. (1) al 
aceluiasi act normativ, membrii consiliului de conducere al Autoritatii sunt numiti de Parlament, se 
considera ca se impune completarea lit. g) a art. 9 in sensul stabilirii si a unei interdictii pentru membrii 
A.S.F. de a fi soti sau rude ori afini pana la gradul al treilea cu membrii Parlamentului. 
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10 

aprilie 

Depunerea Declaratiei de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA 
in cazul persoanelor impozabile, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc 
plafonul de scutire prevazut la art.152 din C. fisc. 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.  

15 

aprilie 

Depunerea Situatiei livrarilor de tigarete in luna .. anul .. pentru luna precendenta 
Formular (anexa nr. 3) 

Antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/ 
destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de 
astfel de produse. 

15 

aprilie 

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

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

15 

aprilie 

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

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

15 

aprilie 

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse 
energetice pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 35) 

Operatorii economici care detin autorizatii de 
utilizator final 

15 

aprilie 

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse 
accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta 
Formular (anexa nr. 35) 

Operatorii economici care detin autorizatie de 
utilizator final.(alcoolul etilic si a produse 
alcoolice) 

15 

aprilie 

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse 
accizabile pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 47) 

Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali 
pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de 
produse accizabile 

15 

aprilie 

Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de 
productie pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 48) 

Antrepozitarii autorizati pentru productie 
produse accizabile, precum si terminalul 
petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit 
fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta 
acestuia 

15 

aprilie 

Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de 
depozitare pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 49) 

Antrepozitarii autorizati pentru depozitare 
produse accizabile, precum si terminalul 
petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit 
fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta 
acestuia 

15 

aprilie 

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

Antrepozitarii autorizati pentru 
productie/depozitare 

15 

aprilie 

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

Antrepozitarii autorizati pentru depozitare 

15  
aprilie 

Depunerea Situatiei privind privind livrarile de produse accizabile pentru luna 
precendenta Formular (anexa nr. 55.1) 

Operatorii economici care detin autorizatii de 
expeditor inregistrat 

15 

aprilie 

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

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

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://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Situatie_tigarete_HG_1620_2009.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/Calendar/Anexa31e1.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/Calendar/Anexa31e2.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa35.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa35.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa47.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa48.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa49.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa52.1.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa53.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa55.1.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Evid_marcaje_HG_1620_2009.pdf
http://www.infolegal.ro/agenda-obligatiilor-fiscale-aprilie/2012/04/04/agenda-obligatiilor-fisc
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 Drept urmare, sezina poate fi definita ca 

reprezentand un beneficiu, o fictiune a legii, in 

virtutea careia anumiti mostenitori (denumiti 

mostenitori sezinari) au de drept, din momentul 

deschiderii succesiunii, stapanirea de fapt a 

acesteia, dreptul de a administra patrimoniul 

succesoral si de a exercita drepturile si actiunile 

defunctului. 

 Asadar, sezina confera sotului supravietuitor – 

mostenitor sezinar, din momentul deschiderii 

mostenirii, urmatoarele drepturi: 

 stapanirea de fapt a patrimoniului 

succesoral; 

 dreptul de a administra patrimoniul 

succesoral; 

 dreptul de a exercita drepturile si actiunile 

sotului defunct. 

 

Care sunt caracterele juridice ale sezinei sotului supravietuitor 

Sezina nu trebuie confundata cu posesia de drept comun, reglementata de art. 916 

C.civ., aceasta din urma presupunand reunirea celor doua elemente: corpus (stapanirea 

materiala a bunurilor) si animus (intentia de a stapani bunurile pentru sine). 

  

Va dorim lectura placuta! 

 
 
Autor: Ilioara Genoiu 
 
Ce drepturi are sotul supravietuitor la mostenirea 
sotului decedat? , Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2012 

 

Potrivit dispozitiilor art. 1125 C.civ.,  
„Pe langa stapanirea de fapt exercitata asupra patrimoniului succesoral, sezina 

le confera mostenitorilor sezinari si dreptul de a administra acest 
patrimoniu si de a exercita drepturile si actiunile defunctului”. 

http://www.beckshop.ro/ce_drepturi_are_sotul_supravietuitor_la_mostenirea_sotului_decedat_-p6189.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte%2Brecomandata&utm_campaign=promo%2Bbeckshop
http://www.beckshop.ro/ce_drepturi_are_sotul_supravietuitor_la_mostenirea_sotului_decedat_-p6189.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte%2Brecomandata&utm_campaign=promo%2Bbeckshop
http://www.beckshop.ro/ce_drepturi_are_sotul_supravietuitor_la_mostenirea_sotului_decedat_-p6189.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte%2Brecomandata&utm_campaign=promo%2Bbeckshop
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