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Conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari 
sociale de sanatate 

In Monitorul Oficial nr. 195 din 8 aprilie 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 448/194/2013 al ministrului Sanatatii si al CNAS pentru aprobarea 
criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiilor constituite in 
baza prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii 
asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de 
sanatate pentru anii 2013–2014. 

Principalele prevederi: 

 Criteriile stau la baza indeplinirii atributiilor comisiei constituite in baza prevederilor art. 23 alin. 
(3) si (4) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul 
sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013–2014, aprobat prin Hotararea 
Guvernului nr. 117/2013. 

 La stabilirea necesarului de medici de familie cu liste proprii pentru mediul urban se au in 
vedere urmatoarele criterii: 

 totalul populatiei la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, distributia acesteia in mediul 
urban, precum si populatia pe unitate administrativ-teritoriala/zona urbana, utilizand 
ultimele date puse la dispozitie de Institutul National de Statistica; 

 numarul de persoane inscrise pe listele medicilor de familie la nivelul 
judetului/municipiului Bucuresti, distributia acestora in mediul urban, precum si numarul de 
persoane inscrise pe listele medicilor de familie pe unitate administrativ-teritoriala/zona 
urbana; 

 numarul optim de persoane inscrise pe lista medicului de familie, din punctul de vedere al 
asigurarii unor servicii de calitate, este de 1.800; 

 numarul minim de persoane inscrise pe listele medicilor de familie, pentru care se incheie 
contractul de furnizare de servicii medicale, este de 800, cu exceptia zonelor neacoperite din 
punctul de vedere al numarului necesar de medici de familie. 

Asistenta medicala in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate 
pentru anii 2013–2014 

In Monitorul Oficial nr. 195 din 8 aprilie 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 450/193/2013 al ministrului Sanatatii si al CNAS pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor 
constituite in baza prevederilor Contractului-cadru privind conditiile 
acordarii asistentei medicale. 

Principalele prevederi: 
 

 Prezentul regulament stabileste modalitatea de organizare si functionare a comisiei constituite 
in baza prevederilor art. 23 alin. (3) si (4) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii 
asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013–
2014, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 117/2013. 

 Comisia este formata din 7 membri de drept, dintre care 2 reprezentanti ai caselor de asigurari 
de sanatate, 2 reprezentanti ai directiei de sanatate publica, un reprezentant al colegiului 
teritorial al medicilor pentru specialitatea medicina de familie, un reprezentant al patronatului 
judetean al medicilor de familie si un reprezentant al asociatiei profesionale judetene a 
medicilor de familie. La lucrarile comisiei poate participa, cu rol consultativ, si un reprezentant 
al administratiei publice locale, dupa caz. 
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In Monitorul Oficial nr. 197 din 8 aprilie 2013 a fost publicata Legea nr. 

90/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

87/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal. 

Principalele prevederi: 

 Se aproba O.U.G. nr. 87 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 857 din 
18 decembrie 2012. 

Parlamentul a aprobat OUG 87/2012 pentru modificarea Codului fiscal 

Parlamentul a aprobat Legea de modificare a normelor privind alegerea 
Camerei Deputatilor si a Senatului 

In Monitorul Oficial nr. 197 din 8 aprilie 2013 a fost publicata Legea 
nr. 88/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr. 46/2012 privind 
modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor 
si a Senatului. 

Principalele prevederi: 

 Se aproba O.U.G. nr. 46 din 1 septembrie 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 autoritatilor 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, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 634 din 5 
septembrie 2012. 

Care sunt principiile ce stau la baza activitatii Societatii Nationale de 
Cruce Rosie 

In Monitorul Oficial nr. 197 din 8 aprilie 2013 a fost publicat 
Statutul pe anul 2012 al Societatii Nationale de Cruce Rosie, 
adoptat prin hotararea adunarii generale. 

Principalele prevederi: 

 Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania (denumita in continuare si SNCRR sau Crucea 
Rosie Romana), fondata la 4 iulie 1876, este persoana juridica de drept public, autonoma, 
neguvernamentala, apolitica si fara scop patrimonial, cu existenta nelimitata.  

 Ea este organizata si functioneaza pe baza Legii Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania 
nr. 139/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, a statutului propriu, precum si in 
conformitate cu conventiile de la Geneva din 1949 si cu protocoalele lor aditionale din 1977, la 
care Romania a aderat. SNCRR actioneaza in conformitate cu Principiile fundamentale ale 
Miscarii. 

 SNCRR are ca scop prevenirea si alinarea, in mod impartial, a suferintei umane in orice 
imprejurare, fara nicio discriminare bazata pe cetatenie, nationalitate, rasa, limba, sex, religie, 
varsta, apartenenta militara, sociala sau politica. 
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Principalele prevederi: 

 Pentru anul 2013 cuantumul subventiei este in suma de 16.115 mii lei. 

 Plafonul garantiilor ce pot fi acordate in anul 2013 este de 300 milioane lei. 

 Subventiile se acorda in limita bugetului anual alocat. Dupa epuizarea bugetului anual alocat se 
pot acorda in limita plafonului prevazut la alin. (1) numai facilitati de garantare in cadrul 
Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, denumit in continuare 
program, pentru noi beneficiari si pentru prelungirile liniilor de credit.  

 

Plafonul garantiilor ce pot fi acordate in anul 2013 de catre FNGCIMM este 
de 300 milioane lei 

In Monitorul Oficial nr. 198 din 8 aprilie 2013 a fost publicata H.G. nr. 

139/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de 

aplicare a O.U.G. nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail 

Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, aprobate prin H.G. nr. 

682/2011. 

Au fost aduse modificari legislatiei privind autorizarea executarii 
lucrarilor de constructii 

In Monitorul Oficial nr. 199 din 9 aprilie 2013 a fost publicata Legea 
nr. 81/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii. 

Principalele prevederi: 

 Pentru investitiile care se realizeaza pe amplasamente ce depasesc limita administrativ-
teritoriala a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, in unitati administrativ-teritoriale 
limitrofe, in vederea armonizarii conditiilor de autorizare pentru intreaga investitie, autoritatea 
administratiei publice centrale competente cu atributii de reglementare, potrivit legii, in 
domeniul din care face parte investitia supusa autorizarii, va emite un aviz coordonator, in baza 
caruia presedintii consiliilor judetene implicate, respectiv primarul general al municipiului 
Bucuresti, dupa caz, vor emite autorizatii de construire pentru executarea lucrarilor aferente 
partilor din investitie amplasate in unitatile administrativ-teritoriale din aria lor de 
competenta.» 

Modificarile aduse legislatiei in domeniul intaririi disciplinei financiare 
au fost respinse de Parlament 

In Monitorul Oficial nr. 199 din 9 aprilie 2013 a fost publicata Legea 
nr. 83/2013 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. 

Principalele prevederi: 

 Se respinge O.G. nr. 11 din 7 august 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, adoptata in temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea 
nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 562 din 8 august 2012. 



 

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

 

5 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

MFP a adus modificari Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX  
din Codul de procedura fiscala 

In Monitorul Oficial nr. 199 din 9 aprilie 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 378/2013 al MFP si al ANAF privind modificarea si completarea 
Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala. 

Principalele prevederi: 

  Dosarul contestatiei va cuprinde: contestatia in original, care trebuie sa poarte semnatura 

persoanei indreptatite, precum si amprenta stampilei, in cazul contestatorului persoana juridica, 

imputernicirea avocatiala in original sau in copie legalizata, dupa caz, actul prin care se 

desemneaza administratorul special/administratorul judiciar/lichidatorul, actul administrativ 

fiscal atacat, in copie, precum si anexele acestuia, dovada comunicarii actului administrativ fiscal 

atacat din care sa reiasa data la care acesta a fost comunicat, copii ale documentelor care au 

legatura cu cauza supusa solutionarii, documentele depuse de contestator si sesizarea penala in 

copie, daca este cazul. 

   Termenul care se sfarseste intr-o zi de sarbatoare legala sau cand serviciul este suspendat (de 

exemplu, zile de repaus saptamanal) se va prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru 

urmatoare. 

  Prin majorare de pretentie se intelege diferentele de obligatii fiscale contestate suplimentar, 

altele decat cele impotriva carora s-a introdus initial contestatie, cu exceptia accesoriilor 

aferente obligatiilor fiscale contestate initial, potrivit principiului de drept «accesoriul urmeaza 

principalul». 

Senatul a infiintat o comisie de ancheta privind interceptarile telefonice ale 
magistratului Corneliu Birsan 

In Monitorul Oficial nr. 202 din 9 aprilie 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 17/2013 a Senatului pentru infiintarea Comisiei de 
ancheta privind interceptarile telefonice ale magistratului Corneliu 
Birsan, judecator la CEDO interceptat in baza unui mandat de siguranta 
nationala. 

Principalele prevederi: 

 Se infiinteaza Comisia de ancheta privind interceptarile telefonice ale magistratului Corneliu 
Barsan, judecator la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, interceptat in baza unui mandat 
de siguranta nationala, denumita in continuare Comisia, avand urmatoarele obiective: 

 inventarierea si studierea tuturor documentelor oficiale vizand acest caz; 

 verificarea modului in care s-a dat aprobarea acestor interceptari si temeinicia motivelor; 

 audierea persoanelor implicate; 

  modul in care au fost respectate deciziile Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) in 
materie. 

 Comisia este formata din 15 membri. 

 Concluziile Comisiei vor fi cuprinse intr-un raport ce va fi prezentat pana la data de 30 iunie 
2013. 
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CEDO a condamnat Romania in cauza Arhiepiscopia Romano-Catolica Alba 
Iulia impotriva Romaniei pentru incalcarea dreptului de proprietate 

In Monitorul Oficial nr. 200 din 9 aprilie 2013 a fost publicata 
Hotararea CEDO in cauza Arhiepiscopia Romano-Catolica Alba Iulia 
impotriva Romaniei din data de 25 septembrie 2012. 
 

Principalele prevederi: 

 La originea cauzei se afla Cererea nr. 33.003/03 indreptata impotriva Romaniei, prin care o 
comunitate religioasa din acest stat, Arhiepiscopia Romano-Catolica Alba Iulia (reclamanta), a 
sesizat Curtea la 14 octombrie 2003 in temeiul art. 34 din Conventia pentru apararea drepturilor 
omului si a libertatilor fundamentale (Conventia). 

 Reclamanta invoca, in special, incalcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventie. 

Circumstantele cauzei 

 Reclamanta, Arhiepiscopia Romano-Catolica Alba Iulia, este o comunitate a Bisericii Catolice din 
Romania, cu sediul la Alba Iulia. 

Cu privire la pretinsa incalcare a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie 

 Reclamanta se plange de neacordarea dreptului sau de proprietate asupra Bibliotecii 
Batthyaneum si Muzeului de Astronomie, inclusiv asupra colectiilor de carti si altor obiecte 
conservate, care fac parte din donatia din 1798, in ciuda confirmarii dreptului sau de proprietate 
prin acordurile Guvernului Roman cu Sfantul Scaun si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
13/1998. Aceasta se plange mai ales de imposibilitatea de a intra in posesia acestor bunuri 
deoarece comisia administrativa nu a pregatit restituirea acestora, pe care Ordonanta de urgenta 
a Guvernului nr. 13/1998 o dispunea, in ciuda unei hotarari judecatoresti definitive favorabile 
reclamantei, datand din 22 octombrie 2003. 

 Curtea a hotarat sa uneasca cu fondul exceptia ridicata de Guvern si sa o respinga; 

 A declarat cererea admisibila; 

 A  hotarat ca a fost incalcat art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie; 

 A  hotarat ca nu este cazul sa examineze capetele de cerere intemeiate pe articolele 6 si 13 din 
Conventie; 

Prejudiciul 

Curtea a hotarat: 

 ca statul parat trebuie sa plateasca reclamantei, in termen de 3 luni de la data ramanerii 
definitive a hotararii, in conformitate cu art. 44 §2 din Conventie, 15.000 EUR (cincisprezece 
mii euro), suma care va fi convertita in moneda statului parat la cursul de schimb aplicabil la 
data platii, pentru prejudiciu moral; 

 ca statul parat trebuie sa plateasca, in termen de 3 luni de la data la care hotararea va 
ramane definitiva conform art. 44 §2 din Conventie, urmatoarele sume, precum si orice 
suma care poate fi datorata cu titlu de impozit de reclamanta, pentru cheltuielile de 
judecata; 

- 1.500 EUR (o mie cinci sute euro) catre reclamanta; 

- 3.250 EUR (trei mii doua sute cincizeci euro) catre Monica Macovei; 

- 5.250 EUR (cinci mii doua sute cincizeci euro) catre Dan Mihai. 
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Care este procedura de inregistrare din oficiu in Registrul persoanelor 
impozabile care aplica sistemul TVA la incasare 

In Monitorul Oficial nr. 203 din 10 aprilie 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 339/2013 al MFP si al ANAF pentru aprobarea Procedurii de 
inregistrare, din oficiu, in Registrul persoanelor impozabile care aplica 
sistemul TVA la incasare. 

Principalele prevederi: 

 Procedura se aplica pentru inregistrarea, din oficiu, in Registrul persoanelor impozabile care 
aplica sistemul TVA la incasare, denumit in continuare registru, potrivit prevederilor art. 
1563alin. (11) din Codul fiscal, de catre organele fiscale competente, a persoanelor impozabile 
care au sediul activitatii economice in Romania conform art. 1251alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, 
a caror cifra de afaceri in anul calendaristic precedent nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei si 
care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal. 

 Procedura se aplica si pentru inregistrarea, din oficiu, in registru a persoanelor impozabile 
inregistrate in scopuri de TVA in cursul anului calendaristic curent. 

 Procedura nu se aplica pentru persoanele impozabile exceptate de la aplicarea sistemului TVA la 
incasare, prevazute la pct. 162 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din 
Codul fiscal, respectiv pentru: 

 persoanele impozabile stabilite in Romania care fac parte dintr-un grup fiscal unic, conform 
prevederilor art. 127 alin. (8) din Codul fiscal; 

 persoanele impozabile nestabilite in Romania care sunt inregistrate in scopuri de TVA 
conform art. 153 din Codul fiscal, direct sau prin reprezentant fiscal; 

 persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar sunt 
stabilite in Romania prin sediu fix conform art. 1251alin. (2) lit. b) din Codul fiscal. 

Senatul si-a exprimat opinia in privinta propunerii de regulament 
privind Agentia pentru Cai Ferate a UE 

In Monitorul Oficial nr. 204 din 10 aprilie 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 14/2013 a Senatului cu privire la propunerea de 
regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind Agentia 
pentru Cai Ferate a UE si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
881/2004 (text cu relevanta pentru SEE) – COM (2013) 27 final. 

Principalele prevederi: 

 Senatul a apreciat ca aplicarea regulamentului va conduce la garantarea unui nivel ridicat de 
siguranta si la imbunatatirea pozitiei concurentiale a sectorului feroviar, asigurarea celui mai 
inalt grad posibil de transparenta si a unui flux informational eficace in privinta nivelului 
sigurantei feroviare, cresterea interoperabilitatii retelei transeuropene si cresterea calificarii 
profesionale a mecanicilor de locomotive. 

 Totusi, in contradictie cu principiul subsidiaritatii, o implicare extinsa a Agentiei pentru Cai 
Ferate a Uniunii Europene (ERA) in activitatile pe care in prezent le desfasoara autoritatile 
feroviare nationale, inclusiv cea din Romania, va conduce la reducerea rolului acestor 
autoritati. Exista riscul cresterii costurilor de certificare pentru operatorii de transport feroviar 
si industria producatoare, in special pentru cei care opereaza pe piete nationale (inclusiv cea 
din Romania). 
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In Monitorul Oficial nr. 204 din 10 aprilie 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 15/2013 a Senatului cu privire la propunerea de 
directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind siguranta 
feroviara (reformare) (text cu relevanta pentru SEE) – COM (2013) 
31 final. 

Principalele prevederi: 

 Senatul a apreciat ca aplicarea directivei va conduce la garantarea unui nivel ridicat de 
siguranta si eficienta, in conditiile in care in locul mai multor certificate eliberate in prezent 
de catre fiecare stat membru va fi eliberat un singur certificat, emis in maximum 4 luni, 
spre deosebire de situatia actuala in care eliberarea unui certificat poate dura mai multi 
ani. 

Opinia Senatului Romaniei privind aplicarea directivei vizand domeniul 
sigurantei feroviare 

Senatul si-a exprimat opinia cu privire la propunerea de Directiva in 
domeniul securitatii retelelor si a informatiei 

In Monitorul Oficial nr. 204 din 10 aprilie 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 16/2013 a Senatului cu privire la propunerea de 
Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind masuri 
de asigurare a unui nivel comun de securitate a retelelor si a 
informatiei in Uniune COM (2013) 48 final. 

Principalele prevederi: 
  Cu privire la obligatiile statelor membre de a desemna o autoritate nationala competenta in 

domeniul securitatii retelelor si sistemelor informatice, Senatul a precizat ca, la nivelul statelor 
membre, exista structuri care: au competente strict delimitate de reglementare in sectorul 
comunicatiilor electronice, echipe de interventie in caz de urgenta informatica (in Romania, Centrul 
National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica – CERT) sau autoritati pentru protectia 
datelor cu caracter personal. 

Functionarii aparatului de inspectie economico-financiara vor constata 
contraventiile privind guvernanta corporativa 

In Monitorul Oficial nr. 204 din 10 aprilie 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 435/2013 al MFP privind imputernicirea persoanelor din cadrul 
aparatului de inspectie economico-financiara de a constata 
contraventiile si a aplica sanctiunile prevazute de O.U.G. nr. 
109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. 

Principalele prevederi: 

 Se imputernicesc persoanele din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara, asa cum 
este definit de art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind infiintarea, organizarea si 
functionarea inspectiei economico-financiare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 101/2012, 
sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile conform prevederilor art. 59 alin. (2) din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a 
intreprinderilor publice. 
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Au fost aduse modificari procedurii de certificare a declaratiei privind 
nedeductibilitatea TVA 

In Monitorul Oficial nr. 203 din 10 aprilie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 426/2013 al MFP privind completarea Ordinului MFP nr. 
33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaratiei 
privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in 
cererea de rambursare. 

Principalele prevederi 

 Ordinul ministrului finantelor publice nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare 
a declaratiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de 
rambursare, precum si a modelului si continutului formularului „Certificat privind 
nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare“, publicat in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 33 din 16 ianuarie 2012, se completeaza dupa 
cum urmeaza: 

 Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul proiectelor de grant/strategice finantate 
prin Programul operational sectorial «Dezvoltarea resurselor umane», ordinul se aplica 
proiectelor aflate in derulare la data de 10 august 2012, precum si pentru cele depuse dupa 
aceasta data. 

 Prin exceptie de la prevederile pct. 4, in cazul proiectelor de grant/strategice finantate prin 
Programul operational sectorial «Dezvoltarea resurselor umane», prezenta procedura se 
aplica proiectelor aflate in derulare la data de 10 august 2012, precum si pentru cele depuse 
dupa aceasta data. 

Care este structura Monitorului Oficial 

In Monitorul Oficial nr. 206 din 11 aprilie 2013 a fost republicata 
Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al 
Romaniei. 

Principalele prevederi: 
  Monitorul Oficial al Romaniei este publicatia oficiala a statului roman, in care se publica actele 

prevazute de Constitutie, de prezenta lege si de alte acte normative. 

   Editorul Monitorului Oficial al Romaniei este Guvernul Romaniei. 

  Editarea Monitorului Oficial al Romaniei constituie un serviciu public asigurat de catre Regia 
Autonoma „Monitorul Oficial“, care functioneaza sub autoritatea Guvernului Romaniei, 
exercitata prin Secretariatul General al Guvernului. 

  Imaginea si formatul, consacrate, ale publicatiei „Monitorul Oficial al Romaniei“ cuprinse in 
anexa la prezenta lege sunt protejate de lege. 

Structura Monitorului Oficial al Romaniei 

  Monitorul Oficial al Romaniei cuprinde 7 parti, structurate in functie de natura actelor supuse 
publicarii. 

  In Partea I se publica: 

 actele juridice ale Parlamentului; 

 actele cu caracter politic ale Parlamentului si ale celor doua Camere; 

 actele birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului, potrivit legii; 

 decizii ale presedintilor Camerei Deputatilor si Senatului; 

 actele Presedintelui Romaniei etc. 
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Monitorizarea respectarii normelor de conduita de catre functionarii 
publici 

In Monitorul Oficial nr. 207 din 11 aprilie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 1200/2013 al MDRAP si al ANFP privind monitorizarea 
respectarii normelor de conduita de catre functionarii publici si a 
implementarii procedurilor disciplinare. 

Principalele prevederi: 

 Ordinul reglementeaza procesul de monitorizare de catre Agentia Nationala a 
Functionarilor Publici, denumita in continuare Agentia, a respectarii normelor de conduita 
de catre functionarii publici, precum si a implementarii procedurilor disciplinare in cadrul 
autoritatilor si institutiilor publice. 

Formatorul in mediere isi poate desfasura activitatea in cadrul unui singur 
furnizor de formare acreditat 

In Monitorul Oficial nr. 210 din 13 aprilie 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 1044/2012 a Consiliului de Mediere privind 
modificarea si completarea Standardului de formare a 
mediatorului, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 
12/2007. 

Principalele prevederi: 
  Formatorul in mediere, atat in domeniul formarii initiale, cat si in domeniul formarii continue, isi 

poate desfasura activitatea in cadrul unui singur furnizor de formare acreditat de Consiliul de 
mediere. 

 Un furnizor de formare in domeniul medierii in intelesul Legii poate fi autorizat de Consiliul de 
mediere daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: 

 face dovada unui contract de colaborare cu minimum un formator principal, autorizat de 
Consiliul de mediere, cu o vechime in formare in domeniul medierii de cel putin 5 ani; 

 face dovada unui contract de colaborare cu un examinator inscris in Tabloul examinatorilor si 
evaluatorilor acreditati de Consiliul de mediere, care asigura functia de examinator intern in 
comisiile de examinare ale furnizorului de formare respectiv; 

 formatorul principal a elaborat singur sau in colaborare un manual/suport de curs avizat si 
autorizat de Consiliul de mediere. 

Guvernul a aprobat modul de repartizare si de utilizare a sumelor 
destinate realizarii proiectelor de comunicare 

In Monitorul Oficial nr. 210 din 13 aprilie 2013 a fost publicata H.G. 
nr. 148/2013 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare 
a sumelor prevazute la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea 
bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013. 

Principalele prevederi: 

 Se aproba modul de repartizare si de utilizare a sumelor destinate realizarii proiectelor de 
comunicare, informare publica si promovare a imaginii si intereselor romanesti, precum si de 
finantare a actiunilor cu caracter stiintific si social-cultural, prevazute la lit. c) si d) din anexa nr. 
3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cuprinse in anexa la bugetul 
Secretariatului General al Guvernului, care se aloca Directiei pentru strategii guvernamentale. 

 Suma de 4.100 mii lei se repartizeaza si se utilizeaza conform destinatiilor prevazute in anexa care 
face parte integranta din prezenta hotarare. 
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Gestionarea asistentei financiare nerambursabile alocate Romaniei 

In Monitorul Oficial nr. 210 din 13 aprilie 2013 a fost publicata 
O.U.G. nr. 23/2013 privind gestionarea financiara a fondurilor 
externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al 
Spatiului Economic European 2009–2014 si Mecanismului financiar 
norvegian 2009–2014. 

Principalele prevederi 

 Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul financiar general pentru gestionarea 
asistentei financiare nerambursabile alocate Romaniei in calitate de stat membru al 
Spatiului Economic European, potrivit Memorandumului de intelegere dintre Islanda, 
Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei si Guvernul Romaniei privind implementarea 
Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009–2014, respectiv 
Memorandumului de intelegere dintre Regatul Norvegiei si Guvernul Romaniei privind 
implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009–2014, precum si a cofinantarii 
aferente acestei asistente, in vederea asigurarii unui management financiar eficient al 
fondurilor aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009–2014 si 
Mecanismului financiar norvegian 2009–2014. 

Guvernul a adus modificari legislatiei privind utilizarea  

fondului locativ de protocol 

In Monitorul Oficial nr. 208 din 12 aprilie 2013 a fost publicata 
O.U.G. nr. 24/2013 pentru modificarea O.G. nr. 19/2002 privind 
unele masuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de 
protocol, proprietate publica a statului, si pentru vanzarea unor 
imobile, proprietate privata a statului, aflate in administrarea RA-
APPS. 

Principalele prevederi 
  Fondul locativ de protocol si bunuri mobile se constituie din bunuri imobile si mobile aflate in 

domeniul public al statului. 

  Administrarea fondului locativ de protocol si bunuri mobile se face de catre Regia Autonoma 
«Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat», denumita in continuare R.A. – A.P.P.S., care 
asigura evidenta, punerea la dispozitie, intretinerea, repararea si conservarea acestuia, in 
conditiile legii. 

  Baza materiala destinata activitatii de reprezentare si protocol este constituita din case de 
oaspeti, vile, palate si constructii speciale, cu terenul aferent pentru aceasta destinatie, situate in 
municipiul Bucuresti si in unele judete, precum si din bunuri mobile. 

  Bunurile mobile si imobilele care constituie baza materiala destinata activitatii de reprezentare 
si protocol, cu toate dotarile aferente, sunt puse la dispozitia autoritatilor publice prevazute la 
art. 2 lit. c), la cererea acestora, de catre R.A.–A.P.P.S., cu aprobarea Secretariatului General al 
Guvernului. 

  Cheltuielile curente si de capital pentru conservarea, protectia, intretinerea, repararea, 
functionarea, instruirea personalului specializat, consolidarea, modernizarea si efectuarea 
investitiilor necesare fondului locativ de protocol si bunuri mobile se efectueaza si se suporta din 
fondurile R.A. – A.P.P.S. 
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Care este procedura de eliberare a licentei audiovizuale 

In Monitorul Oficial nr. 208 din 12 aprilie 2013 a fost publicata 
O.U.G. nr. 25/2013 pentru modificarea si completarea Legii 
audiovizualului nr. 504/2002. 

Principalele prevederi: 

 Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 
534 din 22 iulie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se 
completeaza dupa cum urmeaza: 

 Orice achizitionare de spatiu publicitar televizat nu poate fi facuta de un intermediar decat 
in numele si pe seama beneficiarului final al publicitatii televizate. 

 Orice oferte de pret pentru achizitionarea publicitatii televizate, prezentate de intermediari 
beneficiarilor finali ai publicitatii televizate, vor fi in mod obligatoriu confirmate in prealabil 
in scris cu radiodifuzorul. In scopul obtinerii acestei confirmari, intermediarii vor prezenta 
radiodifuzorilor mandatele scrise acordate de beneficiarii finali ai publicitatii televizate 
pentru care solicita ofertele de pret. 

 Procedura si conditiile de eliberare si modificare a licentei audiovizuale se stabilesc prin 
decizie a Consiliului. 

 
Prevederile Legii pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale 

sunt partial neconstitutionale 

In Monitorul Oficial nr. 208 din 12 aprilie 2013 a fost publicata 
Decizia nr. 102 din 28 februarie 2013 a Curtii Constitutionale 
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 
118 si ale art. 121 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea 
autoritatilor administratiei publice locale. 

Decizia Curtii Constitutionale: 

   Prin Incheierea din 16 mai 2012, pronuntata in Dosarul nr. 3.689/2/2012, CAB – Sectia a IX-a civila si 
pentru cauze privind proprietatea intelectuala, conflicte de munca si asigurari sociale a sesizat 
Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 118 si ale art. 121 
alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, exceptie 
ridicata de Marinica Cazacu intr-o cauza avand ca obiect solutionarea unei contestatii in anulare a 
unei decizii definitive si irevocabile prin care a fost admis recursul declarat de Uniunea Social 
Liberala Ialomita, cu consecinta admiterii contestatiilor formulate de aceasta formatiune politica si 
respingerii candidaturii autorului exceptiei la alegerile locale din data de 10 iunie 2012. 

  Curtea Constitutionala a constatat ca dispozitiile art. 118 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea 
autoritatilor administratiei publice locale, care au format obiectul exceptiei de 
neconstitutionalitate ridicate de Marinica Cazacu in Dosarul nr. 3.689/2/2012 al Curtii de Apel 
Bucuresti – Sectia a IX-a civila si pentru cauze privind proprietatea intelectuala, conflicte de munca 
si asigurari sociale, sunt constitutionale in masura in care se interpreteaza in sensul ca termenul 
de 50 de zile curge de la data inregistrarii demisiei. 

  In acelasi timp, Curtea Constitutionala a respins, ca neintemeiata, exceptia de 
neconstitutionalitate a prevederilor art. 121 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea 
autoritatilor administratiei publice locale, exceptie ridicata de Marinica Cazacu in Dosarul nr. 
3.689/2/2012 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a IX-a civila si pentru cauze privind proprietatea 
intelectuala, conflicte de munca si asigurari sociale. 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor 

Proiecte de lege inregistrate la Camera Deputatilor la comisiile 

permanente 

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de 
inchiriere 
 
Proiect de Lege privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate 
 
Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art. 48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei 
Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea 
autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 
393/2004 privind Statutul alesilor locali 
 
Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si 
functionarea institutiei Avocatului Poporului 
 
Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca 

Proiecte de lege inregistrate la Camera Deputatilor pe ordinea de zi 

Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea alin. (2) al art. 135 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de 
pensii administrate privat 
 
 Propunere legislativa pentru modificarea art. 18 din Legea vanatorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 
407/2006  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 69/2000 – Legea educaţiei fizice şi 
sportului  
 
 Propunere legislativa pentru completarea art. 20 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  
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Proiecte de lege inregistrate la Senat pe ordinea de zi 
 

Propunere legislativa privind modificarea Legii nr. 107/1996 – Legea apelor, cu modificarile si 
completarile ulterioare  
 
Propunere legislativa pentru modificarea alin. (2) al art. 285 din Legea nr. 571/2003 privind 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 Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal 
 
Propunere legislativa pentru modificarea Codului silvic, aprobat prin Legea nr. 46/2008, republicata, cu 
modificarile şi completarile ulterioare 
 
PropunerelegislativapentrumodificareasicompletareaLegii nr.230/2007 privindinfiintarea, 
organizareasifunctionareaasociatiilor de proprietari 

Proiecte de lege si propuneri legislative primite la Senat 

pentru dezbatere si adoptare 
 

Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2006 privind statutul deputatilor si 
senatorilor 
 

- termen pentru depunerea amendamentelor:09.04.2013 
- termen pt. depunerea raportului: 10.04.2013 

 

Procesul legislativ la Senat 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Modificari privind Clasificarea Internationala Standard a Educatiei 
 

In Jurnalul Oficial nr. L99 din 9 aprilie 2013 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 317/2013 al Comisiei din 8 
aprilie 2013 de modificare a anexelor la Regulamentele (CE) nr. 1983/2003, (CE) nr. 1738/2005, (CE) nr. 
698/2006, (CE) nr. 377/2008 si (UE) nr. 823/2010 in ceea ce priveste Clasificarea Internationala Standard a 
Educatiei. 
Necesitatea comparabilitatii internationale a statisticilor din domeniul educatiei impune folosirea de catre 
statele membre si institutiile Uniunii Europene a unor clasificari ale educatiei compatibile cu versiunea 
revizuita a Clasificarii Internationale Standard a Educatiei ISCED 2011, astfel cum a fost adoptata de statele 
membre ale UNESCO cu ocazia celei de-a 36-a conferinte generale a acestora din noiembrie 2011. Stabilirea 
unei versiuni revizuite a Clasificarii Internationale Standard a Educatiei face necesara modificarea diferitelor 
trimiteri la ISCED, ISCED 97 si ISCED 1997, precum si modificarea unui anumit numar de instrumente relevante. 
 
A fost adoptat programul de module ad-hoc ale anchetei prin sondaj asupra fortei de munca 
 

In Jurnalul Oficial nr. L99 din 9 aprilie 2013 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 318/2013 al Comisiei din 8 
aprilie 2013 de adoptare a programului de module ad-hoc, care acopera perioada 2016-2018, pentru ancheta 
prin sondaj asupra fortei de munca prevazuta prin Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului. 
Strategia pentru egalitatea intre femei si barbati referitoare la perioada 2010-2015 include masuri de 
reconciliere intre viata profesionala si viata de familie, ca mijloace de obtinere a unei independente economice 
egale pentru femei si barbati. Masurile prevazute in prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului 
Sistemului statistic european. Se adopta programul de module ad-hoc ale anchetei prin sondaj asupra fortei 
de munca, pentru perioada 2016-2018, astfel cum este prevazut in anexa. Regulamentul intra in vigoare in a 
saptea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fiind vizate toate statele membre. 
 
Crearea unui cadru comun pentru un sistem de identificare unica a dispozitivelor medicale in Uniune 
 

In Jurnalul Oficial nr. L99 din 9 aprilie 2013 Comisia a publicat o Comunicare din 5 aprilie 2013 privind un 
cadru comun pentru un sistem de identificare unica a dispozitivelor medicale in Uniune. 
Prezenta recomandare se aplica dispozitivelor medicale, dispozitivelor medicale implantabile activ (altele 
decat cele care sunt fabricate la comanda sau destinate investigatiilor clinice) si dispozitivelor medicale pentru 
diagnostic in vitro (altele decat cele fabricate in institutiile sanitare si pentru evaluarea performantelor), 
inclusiv accesoriile acestora. Prezenta recomandare nu isi propune sa defineasca toate aspectele sistemului 
IUD. Ea trebuie considerata un instrument care sa faciliteze compatibilitatea mecanismelor de trasabilitate 
stabilite la nivel national si/sau regional si care sa pregateasca terenul pentru implementarea obligatorie a 
unui sistem IUD al Uniunii compatibil la nivel international. 
 
Au fost publicate rezumatele unor Avize ale Autoritatii Europene pentru Protectia Datelor 
 

In Jurnalul Oficial nr. C100 din 6 aprilie 2013 au fost publicate trei rezumate ale unor Avize ale AEPD. 

 Rezumatul Avizului privind amendamentul la propunerea Comisiei COM(2011) 628 final/2 de 
Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind finantarea, gestionarea si monitorizarea 
politicii agricole comune. 

 Rezumatul Avizului referitor la propunerea de directiva privind medierea in domeniul asigurarilor, la 
propunerea de directiva de modificare a anumitor dispozitii ale Directivei 2009/65/CE de coordonare a 
actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv in valori 
mobiliare si la propunerea de regulament privind documentele informative esentiale referitoare la 
produsele de investitii. 

 Rezumatul Avizului referitor la propunerea de regulament de instituire a Corpului voluntar european de 
ajutor umanitar. 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

O noua fata nationala a monedelor euro destinate circulatiei 
 

In Jurnalul Oficial nr. C102 din 9 aprilie 2013 a fost publicata Informarea cu privire la emiterea a 15 milioane 
de monede  de 2 euro cu ocazia comemorarii a 100 de ani de la moartea lui Giovanni PASCOLI. Emisiunea a 
fost realizata in aprilie 2013 de catre Italia.  
 
A fost publicata lista autoritatilor competente care sunt autorizate sa consulte datele din SIS 
 

In Jurnalul Oficial nr. C103 din 9 aprilie 2013 a fost publicata Lista autoritatilor competente care sunt 
autorizate sa consulte direct datele introduse in Sistemul de informatii Schengen de a doua generatie in 
conformitate cu articolul 31 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 si cu art. 46 alin. (8) din Decizia 
2007/533/JAI a Consiliului privind infiintarea, functionarea si utilizarea Sistemului de informatii Schengen de a 
doua generatie. 
 
Lista oficiile N.SIS II si a birourilor nationale SIRENE 
 

In Jurnalul Oficial nr. C103 din 9 aprilie 2013 a fost publicata Lista oficiilor N.SIS II si a birourilor nationale 
SIRENE. 
 
Lista autoritatilor vamale desemnate de statele membre privind informatiile tarifare obligatorii 
 

In Jurnalul Oficial nr. C104 din 10 aprilie 2013 a fost publicata Lista autoritatilor vamale desemnate de 
statele membre sa primeasca cererile sau sa elibereze informatii tarifare obligatorii, emisa in baza art. 6 
alin. (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei, modificat ultima data prin Regulamentul (CE) nr. 
214/2007. 

 

Concursuri europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. C104A din 10 aprilie 2013 Agentia Europeana pentru Medicamente a publicat 
doua anunturi privind procedura de selectie: 
 
 EMA/AD/345: Sef, sectorul Dezvoltare IT, unitatea Tehnologia informatiei si comunicatiilor (AD 10) 
 
Cererile de candidatura trebuie completate electronic folosind formularul disponibil pe site-ul web al 
agentiei. Termenul de depunere a formularelor de candidatura este 22 mai 2013, ora 24.00. 
 
 EMA/AD/346: Arhitect principal de operatiuni, unitatea Tehnologia informatiei si comunicatiilor 
(AD 8) 
 EMA/AD/347: Arhitect principal de date, unitatea Tehnologia informatiei si comunicatiilor (AD 8) 
 EMA/AD/348: Arhitect principal de infrastructura, unitatea Tehnologia informatiei si comunicatiilor 
(AD 8) 
 EMA/AD/349: Administrator de program, unitatea Tehnologia informatiei si comunicatiilor (AD 8) 
Cercetator stiintific, agent contractual (cu contract pe termen lung), sectorul Calitate, unitatea 
Dezvoltarea si evaluarea medicamentelor de uz uman (GF IV) 
 
Cererile de candidatura trebuie completate electronic folosind formularul disponibil pe site-ul web al 
agentiei. Termenul de depunere a formularelor de candidatura este 10 mai 2013, ora 24.00. 
 
Textul complet al conditiilor de angajare si fisa postului trebuie descarcate de pe site-ul web al 
agentiei: http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm 
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Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. C 101 din 6 aprilie 2013 a fost publicata ultima publicatie CJUE. 

 

 

Jurisprudenta europeana 
 

Jurisprudenta europeana 
 

 Hotararea Tribunalului in cauzele T-442/08 si altii, CISAC/Comisia si altii 
 

Tribunalul anuleaza in parte decizia Comisiei prin care se constata o intelegere intre societatile de 
gestiune colectiva a drepturilor de autor. Tribunalul anuleaza, pentru CISAC si pentru 20 dintre 
societatile in cauza, decizia Comisiei in ceea ce priveste constatarea practicii concertate. In aceasta 
privinta, Tribunalul considera ca Comisia nu a furnizat dovezi suficiente. Tribunalul a respins actiunile in 
ceea ce priveste anularea deciziei Comisiei cu privire la clauzele de afiliere si de exclusivitate. In ceea ce 
priveste cauza Stim, Tribunalul respinge toate argumentele invocate de aceasta societate, care nu se 
prevalase in timp util de lipsa dovezilor in sustinerea practicii concertate. 
 

 Hotararea Curţii de Justiţie in cauzele conexate C-335/11, C-337/11, Ring, Skoube Werge 
 

O boala curabila sau incurabila presupune o limitare fizica, mentala sau psihologica ce poate fi asimilata 
cu un handicap. O reducere a orelor de lucru poate fi considerata ca o masura adecvata pe care 
angajatorul trebuie sa o ia in cazul unei persoane cu dizabilitati. 

 
 Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-401/11, Soukupova 
 

Statele membre trebuie sa respecte principiul egalitatii de tratament intre femei si barbati atunci cand 
se acorda ajutorul pentru pensionare anticipata pentru lucratorii agricoli. Prin urmare, acestea nu 
determina in mod diferit, in functie de sex sau de numarul de copii ai solicitantului, varsta de la care 
ajutorul nu mai poate fi solicitat. 
 

 Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-645/11, Sapir si altii 
 

Regulamentul privind competenta se aplica unei actiuni formulate de o autoritate publica care, atunci 
cand a vandut terenuri ce fusesera expropriate anterior de un regim totalitar, a platit din greseala o 
suma prea mare succesorilor in drepturi si solicita restituirea partiala a acestei sume. Cu toate acestea, 
acest regulament nu se aplica in cazul de fata paratilor domiciliati in afara UE, chiar si in cazul in care 
acestea sunt chemati in judecata intr-o actiune cconexata cu paratii domiciliati intr-un stat membru. 
 

 Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-636/11, Berger 
 

Legislatia UE permite autoritatilor nationale de a oferi publicului informatii de identificare a alimentelor 
care nu pun in pericol sanatatea, dar care sunt improprii pentru consumul uman. In mod special, 
informatii referitoare la denumirea produsului alimentar, precum si numele sau denumirea comerciala 
sub care au fost fabricate, procesate sau distribuite. 
 

 Concluziile avocatului general in cauza C-221/11, Demirkan 
 

Potrivit avocatului general Cruz Villalon, cetateni turci nu au un dreptul de a intra in UE fara viza pentru 
a beneficia de servicii acolo. In orice caz, o trimitere la posibilitatea de a primi servicii in timpul unei 
vizite de familie in UE nu este suficienta pentru a crea un astfel de drept. 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 
 

In notei de fundamentare se arata ca rezultatele nesatisfacatoare ale politicilor institutiilor cu 

atributii in siguranta rutiera sunt premisele care au stat la baza elaborarii prezentei strategii si a 

programului de implementare a acesteia, care sa asigure obiectivul european, insusit si de Romania, 

acela de reducere cu 50% a numarului victimelor accidentelor rutiere in perioada 2011-2020. 

Prin adoptarea proiectului de hotarare, printre altele: 

• se va realiza adoptarea, aplicarea coerenta si unitara a strategiei nationale in domeniul 

sigurantei rutiere, care identifica: consolidarea activitatilor de educare si formare a participantilor 

la trafic si a altor categorii profesionale implicate in siguranta rutiera, imbunatatirea cadrului 

legislativ si a aplicarii lui, imbunatatirea serviciilor de interventie si primul ajutor in cazul 

accidentelor rutiere cu vatamare corporala, imbunatatirea masurilor de siguranta pentru 

autovehicule, constructia unei infrastructuri mai sigure, promovarea tehnologiilor inteligente, o 

noua perspectiva asupra cvadriciclurilor si a autovehiculelor cu doua sau trei roti; 

• se vor crea premisele elaborarii unor planuri de actiuni care sa conduca la cresterea gradului de 

siguranta rutiera. 

 Propunerile, sugestiilesiopiniilepersoanelorinteresate cu privire la acestproiect de act normativsuntasteptatepeadresa 

de e-mail: consultare.publica@mt.ro, pana la data de 23 aprilie 2013. 

Strategia Nationala pentru Siguranta Rutiera 2013-
2020 a fost elaborata 
 
Ministerul Transporturilor a publicat in data de 12 aprilie un proiect de 
hotarare pentru aprobarea Strategiei Nationale pentru Siguranta Rutiera 
2013-2020 si a Programului de Actiuni Prioritare pe perioada 2013-2020 de 
implementare a Strategiei Nationale pentru Siguranta Rutiera 2013-2020. 

MJ doreste intretinerea locuintelor de serviciu din venituri proprii   

Ministerul Justitiei a publicat in data de 9 aprilie un proiect de hotarare 
privind aprobarea infiintarii pe langa Ministerul Justitiei a unei activitati 
finantate integral din venituri proprii. 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca locatarii din locuintele de serviciu din administrarea minis-
terului au semnalat existenta a numeroase probleme vizand starea tehnica si functionala a acestora, iar 
in bugetul MJ nu exista sume inscrise pentru efectuarea de lucrari de intretinere si de reparatii. 

Prin proiect se propune infiintarea unei activitati de finantarea din venituri proprii a lucrarilor de 
intretinere/reparatii curente si, dupa caz, a lucrarilor de interventii, necesare mentinerii 
locuintelor de serviciu in stare corespunzatoare de intrebuintare pe durata locatiunii. Sumele 
incasate cu titlu de „chirii locuinta de serviciu” in contractele de locatiune a imobilelor aflate in 
administrarea MJ vor fi sursa veniturilor proprii din care se va finanta aceasta activitate 

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

adresa de e-mail: consultare.publica@mt.ro, pana la data de 23 aprilie 2013. 

 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca rezultatele nesatisfacatoare ale politicilor institutiilor cu 

atributii in siguranta rutiera sunt premisele care au stat la baza elaborarii prezentei strategii si a 

programului de implementare a acesteia, care sa asigure obiectivul european, insusit si de Romania, 

acela de reducere cu 50% a numarului victimelor accidentelor rutiere in perioada 2011-2020. 

Prin adoptarea proiectului de hotarare, printre altele: 

 se va realiza adoptarea, aplicarea coerenta si unitara a strategiei nationale in domeniul 

sigurantei rutiere, care identifica: consolidarea activitatilor de educare si formare a participantilor 

la trafic si a altor categorii profesionale implicate in siguranta rutiera, imbunatatirea cadrului 

legislativ si a aplicarii lui, imbunatatirea serviciilor de interventie si primul ajutor in cazul 

accidentelor rutiere cu vatamare corporala, imbunatatirea masurilor de siguranta pentru 

autovehicule, constructia unei infrastructuri mai sigure, promovarea tehnologiilor inteligente, o 

noua perspectiva asupra cvadriciclurilor si a autovehiculelor cu doua sau trei roti; 

 se vor crea premisele elaborarii unor planuri de actiuni care sa conduca la cresterea gradului de 

siguranta rutiera. 

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

adresa de e-mail: consultare.publica@mt.ro, pana la data de 23 aprilie 2013. 

Strategia Nationala pentru Siguranta Rutiera 2013-
2020 a fost elaborata 
 
Ministerul Transporturilor a publicat in data de 12 aprilie un proiect de 
hotarare pentru aprobarea Strategiei Nationale pentru Siguranta Rutiera 
2013-2020 si a Programului de Actiuni Prioritare pe perioada 2013-2020 de 
implementare a Strategiei Nationale pentru Siguranta Rutiera 2013-2020. 
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MDRAP propune diferentierea operatorului regional  
de societatea de interes local 

 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca sub aspectul modului de exercitare a controlului in 

comun operatorii regionali nu mai constituie societati de interes local, fiind necesara diferentierea 

institutiei juridice a operatorului regional de cea a societatii de interes local sau judetean. 

Prin proiect se propune: 

 delimitarea clara a institutiei juridice a operatorilor regionali de institutia juridica a societatilor de 

interes local si judetean; 

 stabilirea conditiilor de exercitare de catre primari si/sau presedintele consiliului judetean, precum si 

a altor persoane desemnate de consiliile locale/judetene, a controlului in comun asupra operatorului 

regional, analog celui pe care il exercita asupra propriilor servicii, prin participarea in adunarea generala 

a asociatilor sau actionarilor respectivului operator; 

 excluderea expresa din sfera incompatibilitatilor a functiei exercitate de primar si viceprimar, 

primarul general si viceprimarul municipiului Bucuresti, presedinte si vicepresedinte al consiliului 

judetean, de reprezentant al unitatii administrativ teritoriale, precum si aceleia de secretar al adunarii 

generale a asociatilor sau actionarilor operatorului regional. 

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

adresa de e-mail: iulia.matei@mdrap.ro, pana la data de 19 aprilie 2013. 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a publicat in data 
de 9 aprilie un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea si 
completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si 
pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru 
asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor 
publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei. 

Institutiile cu atributii in gestionarea afacerilor europene  
au fost identificate de MAE 

Ministerul Afacerilor Externe a publicat un proiect de hotarare privind 
coordonarea sistemului national de gestionare a afacerilor europene in vederea 
participarii Romaniei la procesul decizional al institutiilor Uniunii Europene. 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca urmare adoptarii OUG 96/2012 privind stabilirea unor 
masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte 
normative si a HG 8/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, M.A.E. ii 
revine atributia de institutie coordonatoare a sistemului national de gestionare a afacerilor europene. 
 
Proiectul vizeaza identificarea institutiilor si structurilor cu atributii in cadrul sistemului national de 
gestionare a afacerilor europene, precum si stabilirea de proceduri clare privind elaborarea si avizarea 
mandatelor si nivelul de reprezentare a Romaniei la nivelul UE. 

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

adresa de e-mail: ddc@mae.ro, pana la data de 30 aprilie 2013. 
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Decrete semnate in perioada 6-12 aprilie 

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

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 70/2012 
privind modificarea si completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea 
Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, 
a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 
privind Statutul alesilor locali; 

 • Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 9/2012 privind asigurarea 
proprietarilor navelor in ceea ce priveste creantele maritime; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 47/2012 pentru modificarea si 
completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 24/2011 privind unele masuri in 
domeniul evaluarii bunurilor; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 16/2012 pentru modificarea si 
completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 26/2012 pentru modificarea O.G. nr. 
9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din 
venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de 
salarizare a personalului din aceste institutii, precum si imbunatatirea salarizarii personalului din 
institutiile si activitatile cu profil cultural; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 9/2012 pentru modificarea si 
completarea O.U.G. nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din 
clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat 
si private cu program normal de 4 ore; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 19/2012 pentru modificarea si 
completarea O.G. nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe caile navigabile interioare. 
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Luni 22 

aprilie 

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata 
pentru trimestrul precedent (sistem VOES) 

Persoanele impozabile nestabilite care presteaza servicii electronice 
persoanelor neimpozabile 

Joi 25 

aprilie 

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

Joi 25 

aprilie 

Efectuarea platii anticipate privind impozitul pe profit,  
aferenta trim. I 2013 

Contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului 
pe profit anual, cu plati anticipate 

Contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) - e) 

Joi 25 

aprilie 

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

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

trimestrial Contribuabilii prevazuti in OPANAF 70/2012, anexa 2, cap. I, subcap. 
1, par. 1.2 

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

Joi 25 

aprilie 

Depunerea Declaratiei privind distribuirea intre asociati a 
veniturilor si cheltuielilor aferente trimestrului precedent  
Formular 104  

Persoanele juridice constituite intre contribuabilii prevazuti la art. 13 
lit. c) si e) din C.F. 

Joi 25 

aprilie 

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a 
contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta 
nominala a persoanelor asigurate  
Formular 112   pentru luna precedenta 

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

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

Joi 25 

aprilie 

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

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

Joi 25 

aprilie 

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

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

Joi 25 

aprilie 

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

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

Joi 25  
aprilie 

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

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

Joi 25  
aprilie 

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

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

Joi 25 

aprilie 

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

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

Joi 25 

aprilie 

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

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

Joi 25  
aprilie 

Depunerea Cererii de restituire a accizelor de catre 
importatori Formular (anexa nr. 51) pe trimestrul precedent 

Beneficiarii scutirilor de accize  

Joi 25  
aprilie 

Depunerea Cererii de restituire a accizelor in cazul vanzarilor 
la distanta Formular (anexa nr. 46) pe trimestrul precedent 

Vanzatorii la distanta 

Agenda obligatiilor fiscale pentru perioada 16-25 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_100_1950.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/df.html
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/decl_104_1950.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_224_2012.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_300_1790.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/df.html
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/decont_301_2011.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/df.html
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_307_2012.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_311_2012.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_390_2011.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_394_2011.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/Calendar/Anexa51.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/Calendar/Anexa46.pdf
http://www.infolegal.ro/agenda-obligatiilor-fiscale-aprilie/2012/04/04/agenda-obligatiilor-fisc
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 Principalul scop al procesului de selectie este sa 
imparta indivizii conform unor caracteristici 
importante, bine stabilite. 

 Intr-un mediu aflat in continua schimbare, viteza 
desfasurarii procesului de selectie devine foarte 
importanta. 

Selectia on-line 

 Este un proces fara consum de hartie, unde 
documentele electronice si informatiile pot fi rapid 
analizate la nivel national, dar chiar si la nivel 
international. Optiunile disponibile selectiei on-line 
includ evaluarile on-line, analiza on-line a CV-ului 
(on-line screening) si testarea psihometrica.  

 Testarea on-line poate fi de tip standard si 
analizata usor. Candidatii isi trimit CV-ul folosind fie 
e-mailul, fie site-ul organizatiei. In ianuarie 2001 
erau postate on-line 2,5 milioane de CV-uri. 

 CV-urile electronice sunt asociate cu Recrutarea 
si selectia pe Internet. Computerele pot analiza CV-
urile cu un grad inalt de precizie, cu o mare viteza, 
folosind scanerele cu recunoastere optica (OCR). 

Care sunt metodele de selectie a candidatilor folosite de catre angajatori 

CV-urile sunt scanate si transformate in format text. Sistemele de inteligenta artificiale 

analizeaza textele si extrag date cheie, precum detalii personale, abilitati, calificari 

educationale, locuri de munca avute anterior si alte informatii relevante.  

Va dorim lectura placuta! 

 
 
Autor: Nicoleta-Valentina Florea 
 
 Auditul resurselor umane, Editura C.H.Beck 2013 

Abilitatea de a recruta si de a selecta profesional este vazuta ca o abilitate 
importanta pentru specialisti. De obicei, este dificil sa decizi unde se termina 

recrutarea si unde incepe selectia.  

http://www.beckshop.ro/auditul_resurselor_umane-p6263.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte+recomandata&utm_campaign=promo+beckshop
http://www.beckshop.ro/auditul_resurselor_umane-p6263.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte+recomandata&utm_campaign=promo+beckshop
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