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BNR a stabilit ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii 

In Monitorul Oficial nr. 228 din 20 aprilie 2013 a fost publicata 
Circulara BNR nr. 8/2013 privind ratele dobanzilor platite la rezervele 
minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 martie–23 
aprilie 2013. 

Principalele prevederi: 
 Incepand cu perioada de aplicare 24 martie–23 aprilie 2013, ratele dobanzilor platite la rezervele 

minime obligatorii sunt urmatoarele: 

 0,99% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in lei; 

 0,53% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in euro; 

 0,21% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA. 

MFP a aprobat Normele metodologice privind intocmirea situatiilor 
financiare trimestriale ale institutiilor publice 

In Monitorul Oficial nr. 229 din 22 aprilie 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 505/2013 al ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor 
financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor 
raportari financiare lunare in anul 2013. 

Principalele prevederi: 
 

 Situatiile financiare care se intocmesc de institutiile publice la finele trimestrelor I, II si III in anul 
2013 se compun din: bilant, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, 
conturi de executie bugetara si anexe la situatiile financiare, care includ politici contabile si note 
explicative. 

Guvernul a aprobat Programul national de dezvoltare locala 

In Monitorul Oficial nr. 230 din 22 aprilie 2013 a fost 
publicata O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului national de dezvoltare locala. 

Programul este compus din urmatoarele subprograme: 

 Subprogramul „Modernizarea satului romanesc“; 

 Subprogramul „Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor“; 

 Subprogramul „Infrastructura la nivel judetean“. 

  Obiectivele de investitii din cadrul programului se realizeaza pe terenuri si/sau constructii, 
dupa caz, aflate in proprietate publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale, cu 
respectarea prevederilor legale in vigoare. 

 

Tipurile de obiective de investitii, categoriile de lucrari si cheltuielile care se finanteaza in cadrul 
fiecarui domeniu specific prevazut la alin. (1) sunt stabilite prin normele metodologice de 
aplicare ale programului. 
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In Monitorul Oficial nr. 230 din 22 aprilie 2013 a fost publicata H.G. 

nr. 176/2013 privind suplimentarea bugetului MMFPSPV, la titlul 

„Cheltuieli de personal“, pentru plata titlurilor executorii prevazute 

de O.U.G. nr. 71/2009. 

Principalele prevederi: 

 Se aproba suplimentarea bugetului MMFPSPV, pe anul 2013, cu suma de 1.226 mii lei, la 
capitolul 68.01 „Asigurari si asistenta sociala“, titlul 10 „Cheltuieli de personal“, din suma 
globala prevazuta cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Finantelor Publice – „Actiuni 
generale“. 

 Sumele alocate vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intra sub incidenta 
prevederilor O.U.G. nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand 
ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. 

Plata titlurilor executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale 
personalului din sectorul bugetar 

MAI a infiintat Comitetul pentru coordonarea elaborarii Strategiei 
nationale de ordine publica 2014–2020 

In Monitorul Oficial nr. 230 din 22 aprilie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 39/2013 al MAI privind constituirea, organizarea si 
functionarea la nivelul MAI a Comitetului pentru coordonarea 
elaborarii Strategiei nationale de ordine publica 2014–2020. 

Principalele prevederi: 

 Se aproba constituirea, organizarea si functionarea la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, 
denumit in continuare M.A.I., a Comitetului pentru coordonarea elaborarii Strategiei 
nationale de ordine publica 2014–2020, denumit in continuare Comitet. 

 Comitetul are in compunere secretarii de stat din M.A.I. – in calitate de coordonatori si sefii 
directiilor generale/directiilor din aparatul central al M.A.I., respectiv sefii 
structurilor/unitatilor din subordinea/coordonarea M.A.I. – in calitate de membri. 

Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate 
privind Legea de organizare a CSM 

In Monitorul Oficial nr. 231 din 22 aprilie 2013 a fost publicata 
Decizia nr. 196 din 4 aprilie a Curtii Constitutionale referitoare la 
exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 alin. (4) si 
(9) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al 
Magistraturii. 

Principalele prevederi: 

 Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate ridicata de Cristi 
Vasilica Danilet in Dosarul nr. 1.675/2/2013 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a 
contencios administrativ si fiscal si constata ca dispozitiile art. 55 alin. (4) si (9) din Legea nr. 
317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii sunt neconstitutionale. 
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Necesitatile de sprijin pentru implementarea de proiecte identificate de Guvern 

 Guvernul a identificat urmatoarele domenii mari in care ar fi necesar un sprijin suplimentar 
pentru intensificarea implementarii proiectelor de catre Guvern si, ca urmare, imbunatatirea 
absorbtiei fondurilor UE: 

 Strategii sectoriale si programe de investitii sectoriale: 

 sprijin pentru dezvoltarea strategiilor sectoriale in domenii-cheie de investitii. Aceste 
strategii vor elabora obiective strategice pentru o perioada de 5–10 ani si vor include politici 
si aspecte de dezvoltare institutionala, juridice si de reglementare; 

 sprijin in vederea identificarii programelor de investitii sectoriale pentru perioada 
urmatoare de programare, 2014–2020, pentru a pune in practica strategiile sectoriale 
relevante. Acestea vor fi identificate atat ca obiective de investitii sectoriale, cat si ca 
proiecte individuale si costurile aferente. 

Implementarea proiectelor finantate prin intermediul instrumentelor 
structurale ale UE 

In Monitorul Oficial nr. 232 din 23 aprilie 2013 a fost publicata H.G. nr. 

181/2013 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si BERD 

privind asistenta pentru implementarea proiectelor finantate prin 

intermediul instrumentelor structurale ale UE. 

Contestarea actelor administrativ fiscale 

In Monitorul Oficial nr. 236 din 24 aprilie 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 450/2013 al MFP si al ANAF privind aprobarea Instructiunilor 
pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala. 

Principalele prevederi: 

 Orice persoana care formuleaza o contestatie pentru lipsa unui act administrativ fiscal trebuie sa 
demonstreze dreptul sau sau interesul legitim lezat. 

 Prin lipsa actului administrativ fiscal se intelege nesolutionarea in termenul legal a unei cereri a 
contribuabilului pentru emiterea unui act administrativ fiscal. 

 Prin organ ierarhic superior se intelege structura condusa de persoana care are competenta de 
decizie fata de care conducatorul organului fiscal care refuza in mod nejustificat emiterea actului 
administrativ fiscal se subordoneaza in mod direct. 

 In cazul deciziilor emise potrivit art. 89 din Codul de procedura fiscala, bazele de impunere se 
pot contesta numai prin contestarea deciziei referitoare la baza de impunere, nu si a deciziilor de 
impunere emise ulterior in temeiul acesteia. 

      Instructiuni pentru aplicarea art. 206 din Codul de procedura fiscala – Forma si continutul 
contestatiei 

 In situatia in care contestatorul precizeaza ca obiectul contestatiei il formeaza actul 
administrativ fiscal atacat, fara insa a mentiona, inauntrul termenului acordat de organul de 
solutionare, cuantumul sumei totale contestate, individualizata pe feluri de impozite, taxe, 
datorie vamala, contributii, precum si accesorii ale acestora, sau masurile pe care le contesta, 
contestatia se considera formulata impotriva intregului act administrativ fiscal. 
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MFP a aprobat formularul unic al Uniunii Europene de declarare a 
numerarului la frontiera 

In Monitorul Oficial nr. 235 din 24 aprilie 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 1534/2013 al MFP, al ANAF si al ANV privind modificarea anexei la 
Ordinul vicepresedintelui ANAF nr. 2.028/2012 pentru stabilirea 
formularului unic al Uniunii Europene utilizat la declararea 
numerarului la frontiera comunitara. 

Principalele prevederi: 

  Anexa la Ordinul vicepresedintelui ANAF nr. 2.028/2012 pentru stabilirea formularului unic al 

Uniunii Europene utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitara se modifica si se 

inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin. 

  Directia economica, investitii si administrarea serviciilor din cadrul Autoritatii Nationale a 

Vamilor va lua masuri pentru tiparirea formularelor si transmiterea lor la birourile vamale de 

frontiera. 

Functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara 

In Monitorul Oficial nr. 234 din 23 aprilie 2013 a fost publicata Legea 
nr. 113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr. 93/2012 privind infiintarea, 
organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara. 

Principalele prevederi: 

 Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., se infiinteaza ca 
autoritate administrativa autonoma, de specialitate, cu personalitate juridica, independenta, 
autofinantata, care isi exercita atributiile potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, 
prin preluarea si reorganizarea tuturor atributiilor si prerogativelor Comisiei Nationale a 
Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (C.S.A.) si Comisiei de 
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.). 

 In exercitarea atributiilor sale, stabilite de prezentul act normativ, activitatea A.S.F. nu va fi 
ingradita de nicio alta autoritate. 

  A.S.F. este autoritatea competenta din Romania in sensul art. 22 alin. (1) din Regulamentul 
(CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind 
agentiile de rating de credit, cu modificarile si completarile ulterioare, si are atributiile si 
competentele stabilite prin acesta, exercitate in conformitate cu prevederile statutului propriu. 

 A.S.F. este autoritatea competenta din Romania in sensul art. 11 din Directiva 2003/6/CE a 
Parlamentului European si a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizarile abuzive ale 
informatiilor confidentiale si manipularile pietei, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 A.S.F. este autoritatea competenta din Romania in sensul art. 48 din Directiva 2004/39/CE a 
Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pietele instrumentelor 
financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE si 93/6/CEE ale Consiliului si a Directivei 
2000/12/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivei 93/22/CEE a 
Consiliului. 

 A.S.F. este autoritatea competenta la nivel national pentru aplicarea si urmarirea respectarii 
actelor normative de directa aplicabilitate emise la nivelul Uniunii Europene, in domeniile 
prevazute de prezentul act normativ, precum si pentru transpunerea si implementarea in 
legislatia nationala a acelor prevederi emise la nivelul Consiliului UE, Parlamentului UE, 
Comisiei Europene, precum si al altor autoritati europene. 
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Legislatia privind atribuirea contractelor de achizitie publica  

a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 237 din 24 aprilie 2013 a fost publicata O.U.G. 
nr. 31/2013 pentru modificarea art. 8 lit. b1) din O.U.G. nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de 
servicii. 
 

Principalele prevederi: 

 Este autoritate contractanta in sensul prezentei ordonante de urgenta: 

 orice regie autonoma sau companie nationala/societate comerciala cu capital integral sau 
majoritar detinut de o autoritate contractanta, astfel cum este definita la lit. a), sau de 
catre un alt organism de drept public, cu exceptia transportatorilor aerieni. 

Stingerea obligatiilor de plata restante 

In Monitorul Oficial nr. 232 din 23 aprilie 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 512/2013 al ministrului Finantelor Publice privind aprobarea 
Procedurii de compensare conform art. VI din O.U.G. nr. 12/2013 
pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor 
termene. 

Principalele prevederi: 

 In scopul stingerii obligatiilor de plata restante reciproce stabilite conform art. VI din O.U.G. nr. 
12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene, 
unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale incheie acorduri pentru stingerea reciproca a 
obligatiilor de plata restante. 

 Pe baza acordurilor incheiate pentru stingerea reciproca a obligatiilor de plata restante 
conform prevederilor art. VI din O.U.G. nr. 12/2013, unitatile/subdiviziunile administrativ-
teritoriale prezinta unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului la care isi au deschise conturile 
ordine de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care achita sumele datorate operatorilor 
economici, in contul 50.70.57 „Disponibil al operatorilor economici din sume incasate potrivit 
art. VI din OUG nr. 12/2013“ deschis pe numele acestora la unitatile teritoriale ale Trezoreriei 
Statului din cadrul organului fiscal in a caror administrare se afla. 

Rectificare bugetara si reglementarea unor masuri financiar-fiscale 

In Monitorul Oficial nr. 232 din 23 aprilie 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 511/2013 al MFP privind modificarea Ordinului MFP nr. 
2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din O.U.G. nr. 
34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si 
reglementarea unor masuri financiar-fiscale. 

Principalele prevederi: 

 Sunt exceptate de la prevederile art. 36 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri 
financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, 
plata facturilor reprezentand contravaloarea bunurilor achizitionate, serviciilor prestate sau 
a lucrarilor efectuate, care au scadenta in afara perioadei 24–31 a fiecarei luni. 
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Atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici pentru obiectivele 
din sectorul gazelor naturale 

In Monitorul Oficial nr. 233 din 23 aprilie 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 22/2013 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul 
Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea 
verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici pentru 
obiectivele/sistemele din sectorul gazelor natural. 

Principalele prevederi: 

 Acordarea, modificarea, suspendarea si retragerea atestatelor precizate la alin. (1), precum si 
aplicarea sanctiunilor contraventionale se fac de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in 
Domeniul Energiei, denumita in continuare ANRE, conform legislatiei in vigoare. 

 Atestarea se refera la evaluarea si recunoasterea capacitatii tehnice si a experientei 
profesionale a persoanelor fizice care solicita obtinerea atestatului in vederea exercitarii calitatii 
de verificator de proiecte sau de expert tehnic. 

 Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru persoanele fizice si operatorii 
economici care isi desfasoara activitatea in sectorul gazelor naturale pe teritoriul Romaniei. 

Metodologia de reatestare a competentei profesionale  

a asistentilor medicali 

In Monitorul Oficial nr. 233 din 23 aprilie 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 11/2013 a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, 
Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania privind modificarea si 
completarea Metodologiei de reatestare a competentei profesionale a 
asistentilor medicali generalisti. 

Se considera continuitate in activitatea profesionala: 

  perioada de concediu pentru ingrijirea copilului pana la varsta de 2 ani sau de 3 ani pentru 
copilul cu handicap insumat pe o perioada de maximum 5 ani; 

 perioada in care asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali desfasoara 
activitate ca instructori de practica in scolile postliceale sau numai activitate didactica in unitatile 
de invatamant; 

 perioada in care asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali desfasoara 
activitate in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar sau insotesc 
membrii familiei in astfel de misiuni, potrivit legii. 

Egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati 

In Monitorul Oficial nr. 240 din 25 aprilie 2013 a fost publicata Legea 
nr. 115/2013 privind aprobarea O.U.G. nr. 83/2012 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de 
sanse si de tratament intre femei si barbati. 

Principalele prevederi: 

 Se infiinteaza Comisia nationala in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati, 
denumita in continuare CONES, care isi desfasoara activitatea in coordonarea Ministerului 
Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice. 

 Secretarul de stat coordonator al activitatii in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati 
este presedintele CONES. 
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In Monitorul Oficial nr. 241 din 26 aprilie 2013 a fost publicata 
Legea nr. 119/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de 
transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere 
energetic. 

Principalele prevederi: 

 Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40 din 20 aprilie 2011 privind 
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere 
energetic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 307 din 4 mai 2011. 

Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante 

Ministerul Sanatatii a aprobat modelul unic al biletului de trimitere pentru 
investigatii paraclinice 

In Monitorul Oficial nr. 238 din 25 aprilie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 511/196/2013 al MS si al CNAS pentru modificarea si 
completarea Ordinului nr. 868/542/2011 privind aprobarea 
modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii 
paraclinice. 

Principalele prevederi: 
 CNAS organizeaza tiparirea, distribuirea, inserierea si numerotarea formularelor de bilete de 

trimitere pentru investigatii paraclinice, formulare ce contin elemente de protectie impotriva 
falsificarii si contrafacerii. 

 Recomandarea pentru investigatii medicale paraclinice se face pe formularul cu regim special, de 
catre medicii care au, potrivit legii, dreptul de a face recomandari de investigatii medicale 
paraclinice in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Utilizarea altor formulare pentru 
recomandarea de investigatii medicale paraclinice in sistemul de asigurari sociale de sanatate 
atrage raspunderea furnizorului. 

Asigurarea pe termen scurt a riscului de neplata la extern 

In Monitorul Oficial nr. 241 din 26 aprilie 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 53/2013 a Comitetului Interministerial de Finantari, 
Garantii si Asigurari pentru aprobarea Normei „Asigurarea pe termen 
scurt, in numele si in contul statului, a riscului de neplata la extern, 
riscuri nonpiata si riscuri temporar nonpiata (NI-ASR-07-IV/0)“. 

Principalele prevederi: 

 Prezenta norma stabileste termenii si conditiile in baza carora Banca de Export-Import a Romaniei 
EXIMBANK – S.A. (denumita in continuare EximBank) realizeaza, in numele si in contul statului, 
operatiuni de asigurare a creditelor la export pe termen scurt, prin preluarea riscurilor 
„nonpiata“ si a riscurilor temporar nonpiata. 

 EximBank realizeaza aceste operatiuni in limitele competentelor ce i-au fost stabilite, potrivit 
reglementarilor in vigoare. 

 Pentru asigurarea creditelor la export pe termen scurt, EximBank poate incheia contracte, 
conventii, acorduri de reasigurare/coasigurare. Acestea se incheie pe baza aprobarii Comitetului 
Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari, denumit in continuare C.I.F.G.A. 
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Carta Verde privind practicile comerciale neloiale 

In Monitorul Oficial nr. 242 din 26 aprilie 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 20/2013 a Senatului Romaniei cu privire la 
transmiterea raspunsurilor Senatului la intrebarile continute de 
documentul european de consultare Carte Verde privind practicile 
comerciale neloiale din cadrul lantului de aprovizionare intre 
intreprinderi cu produse alimentare si nealimentare in Europa – 
COM (2013) 37 final. 

Principalele prevederi 

 Cartea Verde privind practicile comerciale neloiale din cadrul lantului de aprovizionare intre 
intreprinderi cu produse alimentare si nealimentare in Europa – COM (2013) 37 final vizeaza 
lantul de aprovizionare B2B (business-to-business) cu produse alimentare si nealimentare, 
definit ca lantul de tranzactii care au loc intre intreprinderi sau intre intreprinderi si 
autoritatile publice in scopul distributiei de bunuri destinate in principal publicului larg 
pentru consum sau uz personal ori casnic. 

 Documentul contine o evaluare preliminara si vizeaza obtinerea mai multor informatii si 
opinii cu privire la posibilele probleme generate de practici comerciale neloiale in relatiile 
de-a lungul lantului de aprovizionare B2B (business-to-business) cu produse alimentare si 
nealimentare, la asigurarea aplicarii eficiente a normelor nationale existente care vizeaza 
combaterea practicilor comerciale neloiale si la impactul practicilor comerciale neloiale 
asupra pietei unice. 

 
A fost aprobata componenta Comisiei pentru autorizarea operatorilor de 

produse supuse accizelor armonizate 

In Monitorul Oficial nr. 241 din 26 aprilie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 520/2013 al MFP pentru modificarea anexei nr. 1 la 
Ordinul MFP nr. 291/2010 privind instituirea si aprobarea 
componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse 
supuse accizelor armonizate si a regulamentului de organizare si 
functionare a acesteia. 

Principalele prevederi: 
  Componenta Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate: 

 secretarul de stat din Ministerul Finantelor Publice, coordonator al Directiei generale 
management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finantelor Publice – 
membru presedinte; 

 directorul general al Directiei generale management al domeniilor reglementate specific din 
cadrul Ministerului Finantelor Publice – membru vicepresedinte; 

 directorul general al Directiei generale juridice din cadrul Ministerului Finantelor Publice – 
membru; 

 directorul general al Directiei generale de legislatie Cod fiscal si reglementari vamale din 
cadrul Ministerului Finantelor Publice – membru; 

 seful de serviciu al Serviciului legislatie accize, alcool etilic, bauturi alcoolice si alte 
produse/Serviciului legislatie accize produse energetice si tutunuri prelucrate din cadrul 
Directiei generale de legislatie Cod fiscal si reglementari vamale din cadrul Ministerului 
Finantelor Publice – membru. 
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Gestionarea asistentei financiare nerambursabile 

In Monitorul Oficial nr. 240 din 25 aprilie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 541/2013 al MFP pentru completarea Instructiunilor 
privind deschiderea si functionarea conturilor pentru gestionarea 
asistentei financiare nerambursabile si a fondurilor de la bugetul de 
stat, in cadrul obiectivului convergenta. 

Principalele prevederi: 

 In contul 54.01.03.00 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in 
cazul indisponibilitatii temporare aferente instrumentelor structurale“ se inregistreaza 
urmatoarele operatiuni de incasari si plati in lei: 

 Incasari - Sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plata din contul deschis la Banca 
Nationala a Romaniei, reprezentand contravaloarea in lei a sumelor incasate in euro din 
venituri din privatizare, pentru asigurarea necesarului de finantare al autoritatilor de 
management. 

  Plati -Sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plata in contul deschis la Banca 
Nationala a Romaniei, in vederea restituirii sumelor neutilizate din venituri din privatizare. 

CCIR a adoptat Regulamentul privind avizarea activitatii  
burselor de marfuri 

In Monitorul Oficial nr. 243 din 26 aprilie 2013 a fost publicat 
Regulamentul nr. 24/2013 al Camerei de Comert si Industrie a 
Romaniei privind avizarea, supravegherea, controlul si 
sanctionarea activitatii burselor de marfuri. 

Principalele prevederi: 

  Regulamentul cuprinde norme cu privire la conditiile si procedura de avizare, supraveghere, 
control si sanctionare a burselor de marfuri, ce vor fi organizate in conformitate cu dispozitiile Legii 
nr. 357/2005 privind bursele de marfuri. 

  Colegiul de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR,) denumit in continuare 
Colegiu, este autoritatea abilitata sa aplice dispozitiile prezentului regulament, realizand aceasta 
activitate printr-o Comisie bursiera, special constituita din 3 membri ai sai, alesi in sedinta in plen a 
Colegiului. 

Privatizarea in Industrie pe anul 2013 

In Monitorul Oficial nr. 243 din 26 aprilie 2013 a fost publicata H.G. 
nr. 194/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 
aferent activitatii de privatizare al Oficiului Participatiilor Statului si 
Privatizarii in Industrie pe anul 2013. 

Principalele prevederi: 

 Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie retine permanent la dispozitia sa, 
conform Legii nr. 399/2002 pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizarii si functionarii 
activitatilor legate de privatizarile derulate prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in 
Industrie, o suma reprezentand jumatate din cuantumul anual al cheltuielilor prevazute in 
bugetul sau de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare, precum si diferenta dintre 
veniturile constituite si cheltuielile efectuate conform O.U.G. nr. 169/2001, in vederea utilizarii 
exclusive pentru restructurarea si reorganizarea operatorilor economici din sectorul productiei 
de aparare. 
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Venituri incasate de autoritati pe parcursul licitarii si implementarii 
contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA si PHARE 

In Monitorul Oficial nr. 243 din 26 aprilie 2013 a fost publicata 
O.U.G. nr. 33/2013 pentru modificarea si completarea unor acte 
normative. 

Principalele prevederi 

 Veniturile incasate din dobanzi acumulate in conturile programelor PHARE aferente 
fondurilor transferate de Comisia Europeana in cadrul memorandumurilor de finantare 
incepand cu programele PHARE 2003 se utilizeaza pentru reintregirea conturilor 
programelor PHARE cu sumele aferente debitelor nerecuperate de la beneficiari/contractori, 
cu ocazia transmiterii declaratiilor finale de cheltuieli la Comisia Europeana in scopul 
transferarii catre aceasta a respectivelor sume. 

ICCJ a aderat la Asociatia Internationala a inaltelor  
Jurisdictii Administrative 

In Monitorul Oficial nr. 243 din 26 aprilie 2013 a fost publicata Legea 
nr. 118/2013 pentru aderarea ICCJ la Asociatia Internationala a 
inaltelor Jurisdictii Administrative. 

Principalele prevederi: 

 Se aproba aderarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ca membru cu drepturi depline, la 
Asociatia Internationala a inaltelor Jurisdictii Administrative. 

 Se aproba plata contributiei anuale de participare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ca membru 
cu drepturi depline, la Asociatia Internationala a inaltelor Jurisdictii Administrative, in limita 
echivalentului in lei al sumei de 310 euro/an. 

 Echivalentul in lei al sumei prevazute anterior se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro in 
vigoare la data efectuarii platii. 

ONRC a aderat la  Forumul European al Registrelor Comertului 

In Monitorul Oficial nr. 243 din 26 aprilie 2013 a fost publicata Legea 
nr. 120/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr. 76/2012 privind aderarea 
Oficiului National al Registrului Comertului la Forumul European al 
Registrelor Comertului. 

Principalele prevederi: 

 Se aproba O.U.G nr. 76 din 27 noiembrie 2012 privind aderarea Oficiului National al Registrului 
Comertului la Forumul European al Registrelor Comertului, stabilirea unor masuri privind 
derularea fondurilor financiare pentru desfasurarea conferintelor anuale ale Forumului 
European al Registrelor Comertului organizate de Romania, precum si pentru completarea 
Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile 
internationale interguvernamentale la care Romania este parte, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 809 din 3 decembrie 2012. 
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Recunoasterea academica a diplomelor intre  
Romania si Republica Franceza 

In Monitorul Oficial nr. 242 din 26 aprilie 2013 a fost publicata 
Legea nr. 108/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul 
Romaniei si Guvernul Republicii Franceze privind recunoasterea 
academica a diplomelor si perioadelor de studii din invatamantul 
superior, semnat la Bucuresti la 18 octombrie 2012. 

Principalele prevederi: 

 La Prezentul acord are drept obiect facilitarea recunoasterii reciproce a diplomelor si a 
perioadelor de studii, definite la art. 2 din prezentul acord, in vederea continuarii studiilor in 
institutiile de invatamant superior acreditate de pe teritoriul statului celeilalte parti. 

 Dispozitiile prezentului acord sunt elaborate cu respectarea dreptului Uniunii Europene 
aplicabil in domeniul recunoasterii diplomelor. 

Domeniul de aplicare 

 Institutiile de invatamant superior vizate de prezentul acord sunt urmatoarele: 

 Pentru partea franceza: toate institutiile in cadrul carora se deruleaza o formare 
postbacalaureat, care conduce la obtinerea unei diplome sau la acordarea unui grad, 
eliberate sub autoritatea statului: universitati, scoli superioare si licee care ofera o 
formare postbacalaureat. 

 Pentru partea romana: toate institutiile acreditate de invatamant superior: universitati, 
academii de studii, institute, scoli de studii superioare. 

Recunoasterea diplomelor in vederea continuarii studiilor 

Autoritatile competente pentru recunoasterea academica a diplomelor sunt urmatoarele: 

 pentru partea franceza, autoritatea competenta pentru recunoasterea academica a 
unei diplome obtinute in strainatate si, mai ales, pe teritoriul statului celeilalte parti 
este institutia franceza de invatamant superior la care titularul diplomei intentioneaza 
sa se inscrie in vederea continuarii studiilor; 

 pentru partea romana, autoritatea competenta pentru recunoasterea academica a unei 
diplome obtinute in strainatate si, mai ales, pe teritoriul statului celeilalte parti este 
Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor. Institutiile de invatamant 
superior din Romania recunosc, in vederea continuarii studiilor, perioadele de studii 
finalizate cu o diploma care nu are echivalent in sistemul romanesc de invatamant 
superior, inclusiv diploma de Licence professionnelle obtinuta pe teritoriul statului 
celeilalte parti. 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor si Senat 

Proiecte de lege inregistrate la Camera Deputatilor pe ordinea de zi 

 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru 
somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si 
combaterea marginalizarii sociale  
 

 

Proiecte de lege inregistrate la Senat pe ordinea de zi 

 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse 
si de tratament intre femei si barbati   
 
 Propunere legislativa pentru modificarea art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de 
stat pentru copii, republicata 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Elena Simina Tanasescu a fost desemnata membru in comitetul de selectare a judecatorilor CJUE 
 

In Jurnalul Oficial nr. L111 din 23 aprilie 2013 a fost publicata Decizia Consiliului din 22 aprilie 2013 de numire a 
membrilor comitetului prevazut la art. 3 alin. (3) din anexa I la Protocolul privind Statutul Curtii de Justitie a Uniunii 
Europene. 
Prof. univ. dr. Elena Simina Tanasescu a fost desemnata membru in Comitetul de selectare a judecatorilor la Curtea 
de Justitie a Uniunii Europene pentru un mandat de 4 ani. Din acest comitet fac parte sapte personalitati alese 
dintre fosti membri ai Curtii de Justitie si ai Tribunalului si dintre juristi cu competenta recunoscuta, ei avand 
misiunea de a selecta judecatori pentru diversele jurisdictii ale Curtii de Justitie a Uniunii Europene. 
 
A fost instituit Colegiul European de Securitate si Aparare („CESA”) 
 

In Jurnalul Oficial nr. L112 din 24 aprilie 2013 a fost publicata Decizia 2013/189/PESC a Consiliului din 22 aprilie 
2013 de instituire a CESA si de abrogare a Actiunii comune 2008/550/PESC. 
CESA ofera formare in domeniul politicii de securitate si aparare comune a Uniunii („PSAC”) in contextul mai larg al 
politicii externe si de securitate comune („PESC”) la nivel strategic pentru a dezvolta si promova o intelegere 
comuna a PSAC in randul personalului civil si militar si pentru a identifica si difuza, prin activitatile sale de formare 
(„activitatile de formare ale CESA”), cele mai bune practici in legatura cu diverse aspecte ale PSAC. Prezenta decizie 
intra in vigoare la 1 aprilie 2013.  
 
A fost instituit Grupul de experti privind armele de foc 
 

In Jurnalul Oficial nr. C107 din 13 aprilie 2013 a publicata Decizia Comisiei din 11 aprilie 2013 de instituire a unui 
grup de experti privind masurile de combatere a traficului ilegal de arme de foc in vederea salvgardarii securitatii 
interne a UE („Grupul de experti privind armele de foc”). 
Activitatile grupului nu aduc atingere activitatii Grupului de contact al expertilor nationali cu privire la armele de 
foc, instituit prin Directiva 91/477/CEE, modificata de Directiva 2008/51/CE, care are competenta exclusiva de a 
discuta pe marginea chestiunilor reglementate de directivele respective referitoare la comertul legal cu arme de foc 
cu utilizare civila. 
 
Comitetul European pentru Risc Seismic face recomandari privind finantarea institutiilor de credit 
 

In Jurnalul Oficial nr. C119 din 25 aprilie 2013 a publicata Recomandarea Comitetului European pentru Risc 
Sistemic din 20 decembrie 2012 privind finantarea institutiilor de credit. 
Recomandarea cuprinde mai multe directii dintre care amintim: 

Recomandarea A – Monitorizarea si evaluarea riscurilor de finantare si a gestionarii riscurilor de finantare de 
catre autoritatile de supraveghere 

Recomandarea B – Gestionarea de catre institutii a riscurilor asociate grevarii cu sarcini a activelor 
Recomandarea C – Monitorizarea grevarii cu sarcini a activelor de catre autoritatile de supraveghere 
Recomandarea D – Transparenta pietei in privinta grevarii cu sarcini a activelor 
Recomandarea E – Obligatiuni garantate si alte instrumente care genereaza grevarea cu sarcini 

In Sectiunea a doua a recomandarii sunt detaliate modalitatile de interpretare, criteriile de aplicare si este 
prezentat un Calendar pentru masurile de adoptat in urma recomandarii, precum si actiunile de monitorizare si 
evaluare. 
 
Consiliul face recomandari privind infiintarea unei garantii pentru tineret 
 

In Jurnalul Oficial nr. C120 din 26 aprilie 2013 a publicata Recomandarea Consiliului  privind infiintarea unei 
garantii pentru tineret. 
Scopul recomandarii este sa asigure ca toti tinerii sub varsta de 25 de ani sa primeasca o oferta de buna calitate 
de obtinere a unui loc de munca, de continuare a educatiei, de intrare in ucenicie sau de efectuare a unui stagiu, 
intr-un interval de patru luni de la intrarea in somaj sau de la momentul in care nu mai urmeaza o forma de 
invatamant formal. 
Sunt avute in vedere si masuri pentru crearea de abordari bazate pe parteneriat, masuri de sprijinire pentru 
integrare in piata muncii, interventie si activare timpurie, utilizarea fondurilor Uniunii, punerea in aplicare a 
sistemelor de garantie pentru tineret, evaluarea si imbunatatirea continua a sistemelor, finantare, bune practici, 
monitorizare si activitati de popularizare. 
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Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. C 108 din 13 aprilie 2013, respectiv nr. C 114 din 20 aprilie 2013 au fost publicate 

ultimele publicatii CJUE. 

 

 

Jurisprudenta europeana 
 

Jurisprudenta europeana 
 

 Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-202/11, Anton Las v PSA Antwerp NV 
 

Decretul Comunitatii flamande prin care se cere ca toate contractele transfrontaliere privind ocuparea 
fortei de munca sa fie redactate in limba olandeza incalca libertatea de circulatie a lucratorilor. In 
situatia unui contract de munca transfrontalier, o astfel de obligatie lingvistica este disproportionata in 
raport cu motivele invocate de Belgia (protectia limbii nationale, protectia angajatilor si controlul 
eficient de catre autoritatile nationale). 

 
 Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-274/11 si C-295/11, Spania și Italia/Consiliul 

 

Curtea respinge actiunile formulate de Spania si de Italia impotriva deciziei Consiliului de autorizare a 
cooperarii consolidate in domeniul brevetului unitar. Avand in vedere imposibilitatea statelor membre 
de a ajunge la un regim comun pentru ansamblul Uniunii intr-un termen rezonabil, decizia atacata 
contribuie la procesul de integrare europeana. 
 

 Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-103/11 P, Comisia/Systran si Systran Luxembourg 

 

Curtea de Justitie a anulat hotararea Tribunalului si a obligat Comisia la plata sumei forfetare de 
aproximativ € 12 milioane catre Systran SA. Tribunalul ar fi trebuit sa-si decline competenta si sa trimita 
partile sa se adreseze instantelor nationale competente, astfel cum au fost desemnate prin numeroase 
contracte referitoare la sistemul de traducere automata Systran, incheiate de Systran si Comisie. 
 

 Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-625/10, Comisia/Franta 
 
Franta si-a incalcat obligatiile care ii revin in temeiul legislatiei UE in domeniul transportului feroviar. 
 

 Hotararea Tribunalului in cauzele conexate T-99/09, T-308/09, Italia/Comisia cauza C-625/10 
 

Tribunalul confirma deciziile Comisiei de a nu plati Italiei ajutor financiar FEDR in ceea ce priveste 
gestionarea si eliminarea deseurilor in regiunea Campania, pentru ca Italia nu a adoptat toate masurile 
necesare pentru eliminarea deseurilor in aceasta regiune. Pentru a refuza penalitatile, este suficient 
pentru Comisie sa stabileasca legatura directa dintre aspectele vizate de procedura de infringement si 
finantarea. 
 

 Hotararea Curtii de Justitie in cauzele conexate C-478/11 P, C-479/11 P, C-480/11 P, C-481/11 P, C-
482/11 P, Gbagbo/Consiliul  
 
Curtea respinge apelurile dlui Gbagbo, fostul presedinte al Cote d'Ivoire, si a unui numar de asociati 
politici impotriva ordinelor prin care au fost declarate inadmisibile actiunile de anulare a masurilor 
adoptate impotriva lor. Curtea confirma ca aceste actiuni au introduse tardiv si respinge argumentele 
lor cu privire la existenta fortei majore. 
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Inainte de a va depune candidatura la oricare dintre posturile europene scoase la concurs, 
trebuie sa cititi cu atentie Ghidul aplicabil concursurilor generale, publicat in Jurnalul Oficial 
nr. C 270A din 7 septembrie 2012, precum si pe site-ul internet al EPSO.  

 

 
 

  Recrutare pentru Oficiul de Administrare si Plata a Drepturilor Individuale 

Oficiul de Administrare si Plata a Drepturilor Individuale (PMO) scoate la concurs un post vacant pentru 

functia de director (gradul AD 14) in Bruxelles. 

Inainte de depunerea candidaturii, verificati cu atentie daca indepliniti toate criteriile de eligibilitate, in 

special cele privind tipurile de diplome si experienta profesionala solicitate. 

Daca doriti sa va depuneti candidatura, trebuie sa va inscrieti prin internet, la adresa: 

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 

si sa urmati instructiunile mentionate la aceasta adresa privind diferitele etape ale procedurii.  

Data-limita pentru inscriere este 16 mai 2013. 

Anuntul a fost publicat in JOUE nr. C 109A din 16 aprilie 2013. 

  Anunt de concursuri generale, JOUE nr. C111A din 18 aprilie 2013 

Oficiul European pentru Selectia Personalului (EPSO) organizeaza urmatoarele concursuri generale: 

 EPSO/AD/250/13 – Administratori (AD 6) – domeniul sigurantei alimentare (politica si legislatie); 

 EPSO/AD/251/13 – Administratori (AD 7) – domeniul sigurantei alimentare (audit, inspectie si 

evaluare). 
 

Inscriere electronica: urmati procedura indicata pe site-ul internet al EPSO si, in special, in Instructiunile 

pentru inscriere. 

Dosarul de candidatura: trebuie sa va inscrieti pe cale electronica.  
Termen-limita (inclusiv validarea): 22 mai 2013, ora 12.00 (după-amiaza), ora Bruxellesului. 

 

Concursuri europene 
 

 

Proceduri administrative 
 

  JOUE nr. C107 din 13 aprilie 2013 

 Cerere de propuneri de actiuni indirecte in cadrul programului multianual al UE privind protectia 
copiilor care utilizeaza internetul si alte tehnologii de comunicare (Un internet mai sigur). 

 Cerere de exprimare a interesului pentru a deveni membru al grupurilor stiintifice ale Autoritatii 
Europene pentru Siguranta Alimentara (Parma, Italia). 

 

  JOUE nr. C118 din 13 aprilie 2013 

 Cerere de propuneri – EACEA/04/13 in cadrul Programului de invatare pe tot parcursul vietii 
Punerea in aplicare a obiectivelor strategice europene in domeniul educatiei si formarii (ET 2020) 
(cooperarea intre partile interesate, realizarea de experimente si inovare). 

 

  JOUE nr. C120 din 26 aprilie 2013 

 Cerere de propuneri – EAC/S03/13 
Actiune pregatitoare: Parteneriate europene in domeniul sportului (Cerere deschisa de 
propuneri). 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 
 

Strategia Nationala pentru Siguranta Rutiera 2013-
2020 a fost elaborata 
 
Ministerul Transporturilor a publicat in data de 12 aprilie un proiect de 

Fondurile alocate pe anul 2013 vor fi partial redistribuite  
intre Ministerul Muncii si Ministerul Justitiei   

Ministerul Justitiei a publicat in data de 17 aprilie un proiect de Hotarare a 
Guvernului privind virarea creditelor bugetare alocate la titlul „Cheltuieli 
aferente programelor cu finantare rambursabila” in bugetul pe anul 2013 
intre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice 
si Ministerul Justitiei. 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca, avand in vedere cerintele concrete actuale de 
implementare a programelor cu finantare rambursabila, realizate in cadrul acordurilor de imprumut 
incheiate cu institutiile financiare internationale aflate in derulare, a rezultat necesitatea redistribuirii 
fondurilor alocate pe anul 2013 la intre unii ordonatori principali de credite. 

Prin proiect se propune diminuarea cu 5.000 mii lei creditele bugetare alocate Ministerului Muncii la 
titlul 65 si se suplimenteaza cu aceeasi suma creditele bugetare alocate Ministerului Justitiei pentru 
asigurarea fondurilor necesare acestuia din urma in vederea implementarii corespunzatoare a 
Proiectului „Reforma Sistemului Judiciar”. 

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

 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 913/2009 

(Monitorul Oficial nr. 506/22.07.2009) a fost admisa obiectia de neconstitutionalitate a prevederilor 

art. 107 alin. (1) din Legea nr. 1/2005, Curtea constatand ca prevederile mentionate sunt 

neconstitutionale in masura in care folosinta terenurilor se face cu titlu gratuit.  

Proiectul raspunde nevoii de corectare a unor deficiente ale aplicarii legii, in conditiile prezentate, iar 

alin. (1) al art. 107 din Legea nr. 1/2005 ar urma sa se modifice astfel: „Terenurile proprietate de stat 

aflate in folosinta pe durata nedeterminata si fara plata in vederea realizarii de constructii pentru 

activitatea organizatiilor cooperatiei de consum si mestesugaresti, precum si a asociatiilor lor 

cooperatiste, existente pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, si pe care au fost realizate 

constructii conform legii, raman in posesia titularilor folosintei, cu titlu de superficie gratuita”. 

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

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

Ministerul Economiei modifica Legea cooperatiei 
 
Ministerul Economiei a publicat in data de 17 aprilie un proiect de lege 
pentru modificarea alin. (1) al art. 107 din Legea nr. 1/2005 privind 
organizarea si functionarea cooperatiei. 
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Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal  
cu privire la TVA in curs de amendare 

 

In cadrul referatului de aprobare se arata ca prin modificarile aduse art. 153 alin. (9) lit. d) si e) din 

Codul fiscal au fost schimbate conditiile pentru anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor 

impozabile. Astfel, incepand cu decontul de TVA aferent lunii iulie 2012, respectiv trimestrului al III-lea 

al anului 2012, persoanele impozabile care nu depun niciun decont de taxa pentru 6 luni 

consecutive si persoanele impozabile care nu depun niciun decont de taxa pentru 2 trimestre 

calendaristice consecutive se scot din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, din oficiu, 

de organul fiscal competent. 

De asemenea, persoanele impozabile care, in deconturile depuse pentru 6 luni consecutive sau 

pentru 2 trimestre calendaristice consecutive nu au evidentiat operatiuni realizate in cursul acestor 

perioade de raportare, se scot din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, din oficiu, de 

organul fiscal competent. Anterior acestor modificari, organele fiscale anulau inregistrarea in 

scopuri de TVA a persoanelor impozabile care, pe parcursul unui semestru calendaristic, nu au 

depus niciun decont de taxa sau care, in deconturile depuse pentru 6 luni cosecutive in cursul unui 

semestru calendaristic sau pentru 2 trimestre consecutive in cursul unui semestru calendaristic, nu 

au evidentiat operatiuni efectuate in aceste perioade. 

Astfel, potrivit vechilor reglementari, organele fiscale verificau indeplinirea conditiilor de 2 ori pe 

an, respectiv dupa expirarea termenelor de depunere al celui de-al 6-lea decont lunar/al 2-lea 

decont trimestrial din cadrul aceluiasi semestru calendaristic. In noile conditii legislative, organele 

fiscale urmeaza sa verifice lunar indeplinirea conditiilor pentru anularea inregistrarii in scopuri de 

TVA a persoanelor impozabile cu perioada fiscala luna, respectiv trimestrial indeplinirea conditiilor 

pentru anularea inregistrarii in cazul persoanelor impozabile cu perioada fiscala trimestrul. 

Intrucat procedura de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA este aprobata prin Ordinul nr. 

700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, 

precum si a modelului si continutului unor formulare, este necesara adaptarea acestei proceduri la 

noile prevederi legale. 

 Intrucat procedura de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA este aprobata prin Ordinul nr. 

700/2012, este necesara adaptarea acestei proceduri la noile prevederi legale. De asemenea, este 

necesara completarea formularelor de decizii de inregistrare in scopuri de TVA, din oficiu, si de 

anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, din oficiu, cu precizari privind inscrierea in Registrul 

persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, respectiv radierea din acest registru. 

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

adresa de e-mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro. 

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a publicat un proiect de ordin 
pentru modificarea Ordinului nr. 700/2012 al presedintelui ANAF pentru 
aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire 
la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare. 
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Decrete semnate in perioada 13-19 aprilie 

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

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 39/2012 
privind trecerea unor imobile in proprietatea publica a statului; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre 
Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Franceze privind recunoasterea 
academica a diplomelor si perioadelor de studii din invatamantul superior, 
semnat la Bucuresti la 18 octombrie 2012; 

 • Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de incetare a Conventiei Consulare 
dintre Republica Socialista Romania si Republica Austria din 24 septembrie 1970, semnat la Bucuresti 
la 13 septembrie 2012; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 4/2013 pentru abrogarea Articolului II 
din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea O.G. nr. 8/2011 pentru modificarea si completarea 
legislatiei cu privire la eliberarea, gestionarea si monitorizarea documentelor de calatorie acordate 
pensionarilor, veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi. 
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  M A I    

Luni 6 mai Depunerea Declaratiei de mentiuni 
privind schimbarea perioadei fiscale 
pentru persoanele impozabile 
inregistrate in scopuri de TVA care 
utilizeaza trimestrul calendaristic ca 
perioada fiscala si care efectueaza o 
achizitie intracomunitara taxabila in 
Romania Formular 092  

Contrib. inreg. in scop de TVA 
care utilizeaza ca per. fisc. 
trimestrul si care au efect. o 
achizitie intracomunit. taxabila 
in RO, fiind astfel obligati sa-si 
modif. per. fiscala, devenind 
platitori de TVA lunar. 

OPANAF 1165/2009 

Vineri 10 

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

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

C.F. art. 152  alin. (7)  

OPANAF 1768/2012 

Agenda obligatiilor fiscale pentru perioada 1-10 Mai 

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/decl_092_2009.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_096_1768.pdf
http://www.infolegal.ro/agenda-obligatiilor-fiscale-aprilie/2012/04/04/agenda-obligatiilor-fisc
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 Cu privire la natura juridica a raspunderii 
pentru ruperea abuziva a logodnei au fost 
dezvoltate doua teorii, respectiv teoria 
raspunderii civile delictuale si cea a raspunderii 
civile contractuale. 

 Fara a intra intr-o analiza a acestor doua 
teorii, consideram ca aceasta raspundere este 
delictuala daca se constata ca denuntarea 
unilaterala a logodnei a fost abuziva. 

 Asadar, temeiul raspunderii nu este actul 
logodnei, ci ruperea abuziva, neintemeiata a 
logodnei. Prin aceasta raspundere se 
sanctioneaza modalitatea intempestiva si 
injusta de rupere unilaterala si abuziva a 
logodnei. 

Raspunderea pentru ruperea abuziva a logodnei 

Calitate procesuala activa in promovarea acestei actiuni are logodnicul vatamat si tertii 

care au efectuat cheltuieli pentru casatoria logodnicilor. 

 

Va dorim lectura placuta! 

 
 
 
 
Autor: Cristian Mares. 
 
Dreptul familiei, Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2013. 

Art. 269 alin. (1) si (2) C.civ. prevede ca atat „partea care rupe logodna in mod 
abuziv”, cat si „partea care, in mod culpabil, l-a determinat pe celalalt sa rupa 
logodna” „poate fi obligata la despagubiri pentru cheltuielile facute sau 

contractate in vederea casatoriei, in masura in care au fost potrivite cu 
imprejurarile, precum si pentru orice alte prejudicii cauzate”. 

http://www.beckshop.ro/dreptul_familiei-p6301.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte+recomandata&utm_campaign=promo+beckshop
http://www.beckshop.ro/dreptul_familiei-p6301.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte+recomandata&utm_campaign=promo+beckshop
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