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A fost aprobat formularul privind veniturile din activitati agricole 
impuse pe norme de venit 

In Monitorul Oficial nr. 244 din 29 aprilie 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 476/2013 al MFP si al ANAF privind modificarea Ordinului 
presedintelui ANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si 
continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal. 

Principalele prevederi: 

 Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod 
individual, venituri din Romania, din activitati agricole pentru care venitul net se determina pe 
baza de norme de venit, provenind din: 

 cultivarea produselor agricole vegetale; 

 exploatarea pepinierelor viticole, pomicole si altele asemenea; 

 cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, 
in stare naturala. 

 In cazul in care activitatea agricola pentru care venitul net se determina pe baza de norme de 
venit se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, obligatiile declarative revin 
asocierii si se indeplinesc de catre asociatul care raspunde pentru indeplinirea obligatiilor 
asociatiei fata de autoritatile publice. 

 Veniturile din activitati agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit se supun 
impunerii potrivit prevederilor cap. II „Venituri din activitati independente“ de la titlul III 
„Impozitul pe venit“ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

 Veniturile obtinute din valorificarea produselor provenind din activitati agricole in alta 
modalitate decat in stare naturala reprezinta venituri din activitati independente si se supun 
regulilor de impunere proprii categoriei respective. 

Obligatiile fiscale ale C.F.R. au fost preluate in administrare  

de catre ANAF 

In Monitorul Oficial nr. 245 din 29 aprilie 2013 a fost publicata 
O.U.G. nr. 32/2013 pentru reglementarea unor masuri 
financiar-fiscale. 

Principalele prevederi: 

  ANAF preia in administrare de la Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului obligatia 
de plata in valoare de 119.011.129 lei a Companiei Nationale de Cai Ferate „C.F.R.“ – S.A., 
reprezentand contributie de asigurari sociale de sanatate. 

  Obligatiile fiscale ale Companiei Nationale de Cai Ferate „C.F.R.“ – S.A. administrate de catre 
ANAF, datorate si neachitate la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se 
transmit Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa „C.F.R. Marfa“ – S.A. in conditiile 
prezentei ordonante de urgenta, in schimbul stingerii partiale a debitului restant pe care 
Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa „C.F.R. Marfa“ – S.A. il are fata de 
Compania Nationala de Cai Ferate „C.F.R.“ – S.A. 
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In Monitorul Oficial nr. 245 din 29 aprilie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 3587/2013 al MEN privind sesiunea speciala de 

bacalaureat 2013 pentru absolventii de liceu participanti la 

loturile nationale largite ce se pregatesc pentru olimpiadele si 

concursurile internationale. 

Calendarul sesiunii speciale de bacalaureat 2013, 18–31 mai 2013 

 18–19 mai 2013    Inscrierea candidatilor la sesiunea speciala de examen; 

 20–21 mai 2013    Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba 
romana – proba A; Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba 
materna – proba B; 

 22–23 mai 2013    Evaluarea competentelor digitale – proba D; 

 24–25 mai 2013    Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie 
internationala – proba C; 

 27 mai 2013    Limba si literatura romana – proba E)a) – proba scrisa; 

  28 mai 2013    Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba scrisa; 

   29 mai 2013    Proba la alegere a profilului si specializarii – proba E)d) – proba scrisa; 

  30 mai 2013    Limba si literatura materna – proba E)b) – proba scrisa; Afisarea 
rezultatelor pana la ora 18;  Depunerea contestatiilor (orele 18–20); 

  31 mai 2013    Rezolvarea contestatiilor;  Afisarea rezultatelor finale. 

MEN a aprobat calendarul sesiunii speciale de bacalaureat 2013 

MEN a aprobat calendarul sesiunii speciale de evaluare nationala 2013 

In Monitorul Oficial nr. 248 din 30 aprilie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 3622/2013 al ministrului Educatiei Nationale privind 
sesiunea speciala de evaluare nationala 2013 pentru elevii din clasa 
a VIII-a participanti la loturile nationale de pregatire pentru 
olimpiadele internationale. 

Calendarul sesiunii speciale de evaluare nationala 2013 

 3 iunie 2013    Inscrierea la sesiunea speciala a evaluarii nationale 

 4 iunie 2013    Limba si literatura romana – proba scrisa 

 5 iunie 2013    Matematica – proba scrisa 

 6 iunie 2013    Limba si literatura materna – proba scrisa 

 6 iunie 2013    Afisarea rezultatelor (pana la ora 20,00) 

 7 iunie 2013    Depunerea contestatiilor (orele 8,00–10,00) 

 7–8 iunie 2013    Rezolvarea contestatiilor 

 8 iunie 2013    Afisarea rezultatelor finale dupa contestatii 
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Principalele prevederi: 

 Ministerul Educatiei Nationale, infiintat prin reorganizarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului si prin preluarea activitatii si structurilor specializate de la Autoritatea 
Nationala pentru Cercetare Stiintifica, este organ de specialitate al administratiei publice centrale, 
cu personalitate juridica, care se organizeaza si functioneaza in subordinea Guvernului. 

 Ministerul Educatiei Nationale are rol de sinteza si coordonare in aplicarea Strategiei si 
Programului de guvernare in domeniul educatiei, invatamantului, cercetarii stiintifice, 
tehnologiei, dezvoltarii tehnologice si inovarii. 

 Ministerul Educatiei Nationale conduce sistemul national de invatamant, cercetare stiintifica, 
dezvoltare tehnologica si inovare, exercitandu-si atributiile stabilite prin legi si prin alte acte 
normative din sfera sa de activitate si realizeaza, dupa caz, impreuna cu ministerele de resort, 
politica guvernamentala in domeniile sale de activitate. 

 Ministerul Educatiei Nationale are drept de initiativa si de executie in domeniul politicii financiare 
si al resurselor umane din sfera educatiei, invatamantului, cercetarii stiintifice, dezvoltarii 
tehnologice si inovarii. 

 Ministerul Educatiei Nationale, in calitate de autoritate de stat pentru cercetare stiintifica, 
dezvoltare tehnologica si inovare, are in domeniul cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si 
inovarii urmatoarele responsabilitati: 

 de a defini obiectivele strategice; 

 de a defini, a aplica, a monitoriza si de a evalua politicile necesare in vederea realizarii 
acestor obiective; 

 de a asigura planificarea activitatilor, conform obiectivelor stabilite; 

 de a defini cadrul normativ-metodologic, functional, operational si financiar necesar in 
vederea aplicarii politicilor; 

 de a asigura comunicarea cu celelalte autoritati publice pentru a realiza coerenta politicilor 
guvernamentale; 

 de a asigura comunicarea cu structurile societatii civile si cu cetatenii; 

 de a defini, a finanta, a aplica, a monitoriza si de a evalua programe, in scopul atingerii 
obiectivelor; 

 de a stimula dezvoltarea parteneriatului international. 

 Ministerul Educatiei Nationale acorda asistenta de specialitate studentilor si structurilor 
asociative studentesti, in vederea elaborarii unor proiecte si programe care au urmatoarele 
obiective: 

 impulsionarea participarii studentilor, sub diversele ei forme, si anume: civica, culturala, 
economica si educationala, inclusiv prin implicarea acestora in actul decizional; 

 stimularea creativitatii studentilor; 

 promovarea mobilitatii studentilor in spatiul european; 

 atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare si excludere sociala. 

Organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale 

In Monitorul Oficial nr. 249 din 30 aprilie 2013 a fost publicata H.G. nr. 

185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei 

Nationale. 
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Principalele prevederi: 

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

in examinare recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa 

Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 5 alin. (1) 

lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative 

asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989, cu modificarile si 

completarile ulterioare, cu referire la bunurile confiscate prin hotarari de condamnare sau ca 

efect al masurilor administrative cu caracter politic, ce pot fi restituite prin echivalent. 

 Intr-o prima orientare s-a apreciat ca dispozitiile art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009, cu 

modificarile si completarile ulterioare, se refera exclusiv la imobile prin natura lor si la bunuri 

mobile devenite imobile prin destinatie, raportat la dispozitiile art. 6 alin. (1) si (2) din Legea nr. 

10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; in favoarea acestei opinii sunt 

argumentele de interpretare gramaticala si sistematica a normei juridice; 

 Intr-o a doua orientare s-a decis ca pot fi restituite si bunuri mobile, conform principiului ubi lex 

non distinguit, nec nos distinguere debemus; s-a apreciat ca din analiza Legii nr. 221/2009, cu 

modificarile si completarile ulterioare, in cadrul normativ reprezentat de legile de reparatie, se 

constata ca, daca cu privire la bunurile imobile au fost adoptate mai multe acte normative, pentru 

restituirea bunurilor mobile nu exista niciun act normativ similar; trimiterea la dispozitiile Legii nr. 

10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 247/2005, cu 

modificarile si completarile ulterioare, nu are semnificatia unei limitari a sferei bunurilor, ci a 

preintampinarii posibilitatii de a se acorda o dubla reparatie pentru aceleasi prejudicii. 

 Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis admiterea recursului in interesul legii formulat de 

procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si, in consecinta: 

 In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009, cu 

modificarile si completarile ulterioare, stabileste ca pot fi acordate despagubiri materiale numai 

pentru aceleasi categorii de bunuri care fac obiectul actelor normative speciale de reparatie, 

respectiv Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr. 

247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, sub imperiul carora partea interesata sa nu 

fi obtinut deja o reparatie. 

 

RIL admis. Bunurile confiscate prin hotarari de condamnare ce pot fi 
restituite prin echivalent 

In Monitorul Oficial nr. 245 din 29 aprilie 2013 a fost publicata Decizia nr. 

6 din 15 aprilie 2013 a ICCJ, cu privire la interpretarea si aplicarea 

dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind 

condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate 

acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989. 
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Stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de  

emisii de gaze cu efect de sera 

In Monitorul Oficial nr. 248 din 30 aprilie 2013 a fost publicata H.G. 
nr. 204/2013 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului 
nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a 
certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera. 
 

Hotarare stabileste: 

 Schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru a promova 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera intr-un mod eficient din punct de vedere economic; 

 Cresterea nivelului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, astfel incat sa contribuie la 
obtinerea unor niveluri de reducere considerate necesare din punct de vedere stiintific pentru a 
evita schimbari climatice periculoase. 

 Autoritatile competente responsabile pentru aplicarea dispozitiilor prezentei hotarari sunt: 
autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, autoritatea publica centrala pentru 
economie, autoritatea publica centrala pentru energie, autoritatea publica centrala pentru 
transporturi, autoritatea publica centrala pentru finante publice, Garda Nationala de Mediu si 
unitatile subordonate. 

Care este durata de valabilitate a autorizatiei privind  

emisiile de gaze cu efect de sera 

In Monitorul Oficial nr. 251 din 30 aprilie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 659/2013 al ministrului Mediului si Schimbarilor 
Climatice pentru modificarea Procedurii de emitere a 
autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru 
perioada 2013–2020, aprobata prin Ordinul ministrului 
mediului si padurilor nr. 3.420/2012. 

Durata de valabilitate a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de sera 

 Autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru perioada 2013–2020 este valabila 
atat timp cat activitatea desfasurata de operator in instalatie se realizeaza la nivelul instalatiei 
in conformitate cu autorizatia emisa conform procedurii. Autoritatea competenta revizuieste 
autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de sera, in termen de pana la 5 ani de la inceputul 
perioadei 2013–2020. In vederea realizarii unor modificari planificate la nivelul instalatiei, 
operatorul solicita autoritatii competente pentru protectia mediului revizuirea autorizatiei, 
conform prevederilor prezentei proceduri. 

Cerinte legale privind obligatiile operatorului 

 Cerinte privind monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de sera 

 Monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de sera de catre operator, inclusiv metodologia 
si frecventa de monitorizare, se realizeaza de catre operator cu respectarea planului de 
monitorizare si raportare a emisiilor de gaze cu efect de sera aprobat de catre autoritatea 
publica centrala pentru protectia mediului si atasat la prezenta autorizatie. 
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Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare a fost modificata 

In Monitorul Oficial nr. 246 din 29 aprilie 2013 a fost publicata Legea 
nr. 127/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 121/2011 pentru modificarea si completarea unor acte 
normative. 
 

Principalele prevederi: 

 Tarifele pentru cererile avand ca obiect furnizarea serviciilor prestate de Agentia Nationala si 
unitatile sale subordonate pot fi incasate de notarii publici in numele si pe seama Agentiei 
Nationale, pe chitantiere si facturiere ale acestei institutii sau pe bonuri fiscale proprii. 

 In vederea acoperirii cheltuielilor de incasare si virare, se percepe un comision din tarifele 
incasate. 

 La articolul 37 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, 
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu 
modificarile si completarile ulterioare, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

 Constructiile executate fara autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor 
acesteia, precum si cele care nu au efectuata receptia la terminarea lucrarilor, potrivit legii, 
nu se considera finalizate si nu pot fi intabulate in cartea funciara. 

 O.G. nr. 32/1995 privind timbrul judiciar se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

 Timbrul judiciar se aplica, in conditiile prezentei ordonante, actiunilor, cererilor, actelor si 
serviciilor de competenta tuturor instantelor judecatoresti, Ministerului Justitiei, 
Parchetului General de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. 

 Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa este in cuantum de 500 lei si 
poate fi majorata prin hotarare a consiliului local, fara ca majorarea sa poata depasi 20% din 
aceasta valoare. 

CNAS a aprobat regulile de validare a cazurilor spitalizate in regim de 
spitalizare continua 

In Monitorul Oficial nr. 249 din 30 aprilie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 226/2013 al Casei Nationale de Asigurari de 
Sanatate privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor 
spitalizate in regim de spitalizare continua si a Metodologiei 
de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita 
revalidarea. 

Principalele prevederi: 

 Spitalele vor raporta in format electronic setul minim de date la nivel de pacient in spitalizarea 

continua (SMDPC), aferent pacientilor externati, conform prevederilor Ordinului ministrului 

sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006 

privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim 

de spitalizare continua si spitalizare de zi, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data 

de 5 a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea. 
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Legislatia privind atribuirea contractelor de achizitie publica a suferit 
modificari 

In Monitorul Oficial nr. 251 din 30 aprilie 2013 a fost publicata O.U.G. 
nr. 35/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta 
a Guvernului 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: 

 In cadrul procedurilor avand ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a 
contractelor de concesiune de lucrari ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are 
obligatia de a finaliza etapa de selectare a candidatilor in termen de 15 zile de la data-limita de 
depunere a candidaturilor. 

 Prin exceptie de la prevederile art. 200 in cadrul procedurilor avand ca obiect atribuirea 
contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrari ori a 
parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligatia de a finaliza etapa de evaluare 
a ofertelor in termen de 35 de zile de la deschiderea ofertelor. 

Acreditarea organismelor de evaluare a conformitatii 

In Monitorul Oficial nr. 248 din 30 aprilie 2013 a fost publicata Legea 
nr. 136/2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2011 
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2009 
privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a 
conformitatii. 

Principalele prevederi: 

  Se aproba O.G. nr. 22 din 30 august 2011 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 23/2009 
privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitatii, adoptata in temeiul 
art. 1 pct. I.12 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata 
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 622 din 1 septembrie 2011. 

Implementarea principiului egalitatii de tratament  

intre femei si barbati 

In Monitorul Oficial nr. 248 din 30 aprilie 2013 a fost 
publicata Legea nr. 128/2013 pentru abrogarea alin. (2)–(4) 
ale art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2008 
privind implementarea principiului egalitatii de tratament 
intre femei si barbati in ceea ce priveste accesul la bunuri si 
servicii si furnizarea de bunuri si servicii. 

Principalele prevederi: 

 Utilizarea elementului sex ca factor in calcularea primelor si beneficiilor, in cadrul serviciilor de 
asigurare si a serviciilor financiare conexe, nu trebuie sa determine diferente in materie de 
prime si beneficii pentru persoana asigurata, in toate contractele incheiate. 
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In Monitorul Oficial nr. 251 din 30 aprilie 2013 a fost publicata 
Legea nr. 126/2013 privind aprobarea O.U.G. nr. 81/2012 pentru 
modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si 
procurorilor, precum si pentru modificarea art. 136 din Legea nr. 
304/2004 privind organizarea judiciara. 

Principalele prevederi: 

 Se aproba O.U.G. nr. 81 din 4 decembrie 2012 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 
privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru modificarea art. 136 din 
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 837 din 12 decembrie 2012. 

Parlamentul a aprobat OUG de modificare a Legii privind statutul 
judecatorilor si procurorilor 

Masuri financiare in vederea reducerii unor arierate din economie 

In Monitorul Oficial nr. 248 din 30 aprilie 2013 a fost publicata 
Legea nr. 140/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr. 3/2013 privind 
reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din 
economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor 
acte normative. 

Principalele prevederi: 
  La cererea ordonatorilor principali de credite prin care se angajeaza sa achite arierate si in care se 

mentioneaza beneficiarii sumelor si detaliile privind plata, directorii directiilor generale ale 
finantelor publice judetene, respectiv Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului 
Bucuresti alimenteaza conturile acestora atat cu cote defalcate din impozitul pe venit, cat si cu 
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pana la 
nivelul sumelor solicitate pentru plata arieratelor, in limita sumelor alocate. 

 A fost aprobata modificarea Legii privind infiintarea ANI 

In Monitorul Oficial nr. 248 din 30 aprilie 2013 a fost publicata Legea 
nr. 132/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 5/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 
privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de 
Integritate. 

Principalele prevederi: 

  Se aproba O.U.G. nr. 5 din 30 ianuarie 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 4 februarie 2013. 
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Care sunt conditiile aprobarii procedurii de concediere colectiva 

In Monitorul Oficial nr. 251 din 30 aprilie 2013 a fost publicata 
O.U.G. nr. 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013–2018 a unor 
masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate 
prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de 
disponibilizare. 

Principalele prevederi 

 Prin planul de disponibilizare se intelege documentul ce cuprinde masurile necesare in 
vederea redresarii activitatii si programul concedierii colective elaborat de angajator, care se 
poate desfasura in una sau mai multe etape. 

 Planul de disponibilizare cuprinde in mod obligatoriu: 

 numarul total de salariati e,istent la data intocmirii acestora; 

 motivele care determina aplicarea masurilor din planul de disponibilizare; 

 numarul de salariati necesar pentru desfasurarea activitatii in urma aplicarii masurilor 
din planul de disponibilizare; 

 numarul de salariati care vor fi afectati de concedieri colective; 

 data de la care sau perioada in care vor avea loc, potrivit legii, concedierile colective. 

 Daca disponibilizarea se desfasoara in etape, planul va cuprinde si numarul de salariati care 
vor fi afectati de concedieri in fiecare dintre etape, stabilit cu respectarea conditiilor de 
concediere colectiva prevazute de dispozitiile legale in vigoare, precum si perioada in care va 
avea loc fiecare etapa. 

OUG privind contractele de credit pentru consumatori a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 249 din 30 aprilie 2013 a fost publicata 
Legea nr. 134/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 73/2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind 
contractele de credit pentru consumatori. 

Principalele prevederi: 
  In cazul unui contract de credit in care platile facute de consumator nu conduc la o rambursare 

imediata a valorii totale a creditului, dar sunt utilizate pentru a constitui capital in timpul 
perioadelor si in conditiile stabilite in contractul de credit sau intr-un contract accesoriu, 
informatiile cerute potrivit prevederilor art. 46 si 47 cuprind o declaratie clara si concisa, potrivit 
careia aceste contracte de credit nu prevad o garantie de restituire a valorii totale a creditului tras 
pe baza acestuia. 

Ipoteze suplimentare necesare pentru calculul dobanzii anuale efective 

  In cazul in care prin contractul de credit se acorda consumatorului libertate in privinta efectuarii 
tragerilor, se considera ca valoarea totala a creditului este trasa imediat si in intregime. 

   In cazul in care prin contractul de credit se ofera, in general, consumatorului libertate in privinta 
efectuarii tragerilor, dar se impune, printre diferitele modalitati de tragere, o limitare in ceea ce 
priveste valoarea creditului si perioada de timp, se considera ca valoarea creditului este trasa in 
conformitate cu aceste limite de tragere si la prima data prevazuta in contract. 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor si Senat 

Proiecte de lege inregistrate la Camera Deputatilor la comisiile 

permanente 

 Propunere legislativa privind utilizarea, conservarea si protejarea solului  
 
 Proiect de Lege pentru completarea alin. (3) al art. 11 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice  
 
 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 500/2002 privind finantele publice 
 
 

Proiecte de lege inregistrate la Senat pe ordinea de zi 

 Propunere legislativa de completare si modificare a art. 56 alin. (5) din Legea nr. 283/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare  
 
 Propunere legislativa privind modificarea art. 1 din O.G. nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, in timp 
de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala 
 
 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 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea pct. 17 al alin. (1) al art. 250 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

 

Orientarile Consiliului pentru politicile de ocupare a fortei de munca ale statelor membre 
 

In Jurnalul Oficial nr. L118 din 30 aprilie 2013 a fost publicata Decizia Consiliului din 22 aprilie 2013 privind 
orientari pentru politicile de ocupare a fortei de munca ale statelor membre. 
Orientarile pentru politicile de ocupare a fortei de munca ale statelor membre, astfel cum sunt continute în 
anexa la Decizia 2010/707/UE, sunt mentinute pentru anul 2013 si se iau în considerare de catre statele 
membre în politicile lor de ocupare a fortei de munca. 
 
Orientarile Consiliului pentru politicile de ocupare a fortei de munca ale statelor membre 
 

In Jurnalul Oficial nr. L118 din 30 aprilie 2013 a fost publicata Decizia Consiliului din 22 aprilie 2013 privind 
orientari pentru politicile de ocupare a fortei de munca ale statelor membre. 
Orientarile pentru politicile de ocupare a fortei de munca ale statelor membre, astfel cum sunt continute în 
anexa la Decizia 2010/707/UE, sunt mentinute pentru anul 2013 si se iau în considerare de catre statele 
membre în politicile lor de ocupare a fortei de munca. 
 
Gestionarea si mentinerea Registrului Uniunii pentru perioada de comercializare incepand cu 1 ianuarie 
2013 
 

In Jurnalul Oficial nr. L122 din 3 mai 2013 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 389/2013 al Comisiei din 2 
mai 2013 de creare a registrului Uniunii în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European 
si a Consiliului si cu Deciziile nr. 280/2004/CE si nr. 406/2009/CE ale Parlamentului European si ale 
Consiliului si de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 920/2010 si (UE) nr. 1193/2011 ale Comisiei. 
Regulamentul stabileste cerinte generale si în materie de gestionare si mentinere privind registrul Uniunii 
pentru perioada de comercializare care începe la 1 ianuarie 2013 si pentru perioadele ulterioare, registrul 
independent de tranzactii prevazut la art. 20 alin. (1) din Directiva 2003/87/CE si registrele prevazute la art. 
6 din Decizia nr. 280/2004/CE. 
 
Aviz de deschidere a unei proceduri antisubventie privind importurile de sticla solara originara din China 
 

In Jurnalul Oficial nr. C122 din 27 aprilie 2013 a fost publicat Avizul Comisiei Europene 2013/C 122/17. 
Plangerea a fost depusa la 14 martie 2013 de catre EU ProSun Glass („reclamantul”) în numele unor 
producatori care reprezinta peste 25 % din productia totala de sticla solara a Uniunii. 
 
HERCULE II. Cerere de propuneri 2013 – Sectiunea „Formare” 

 

In Jurnalul Oficial nr. C122 din 27 aprilie 2013 a fost publicata Cererea de propuneri Hercule II. 
Prezenta cerere se refera la activitatile prevazute la articolul 1a litera (b) din decizia privind programul 
Hercule II, care constau în organizarea de stagii de formare, seminarii si conferinte pentru a sprijini lupta 
împotriva fraudei, coruptiei si împotriva altor activitati ilegale, precum si în elaborarea si punerea în 
aplicare a politicilor de prevenire si detectare a fraudei. 

 
Pentru toate detaliile necesare (tipuri de activitati sprijinite, beneficiari vizati, buget, documente): 
http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/training/index_en.htm  
 
Întrebarile si/sau solicitarile de informatii suplimentare în legatura cu aceasta cerere de propuneri trebuie 
sa fie trimise prin e-mail la adresa: Olaf-anti-fraud-training@ec.europa.eu 
 
Termenul-limita de depunere a cererilor este de 29 mai 2013. 
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Jurisprudenta europeana 
 

 Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-81/12, Asociatia Accept/Consiliul National pentru Combaterea 
Discriminarii 
 

Declaratiile homofobe ale „patronului” unui club de fotbal profesionist pot sa dea naștere obligatiei 
acestui club de a proba ca nu urmeaza o politica de recrutare discriminatorie. Aparenta unei 
discriminari pe motive de orientare sexuala ar putea fi combatuta pe baza unei serii de indicii 
concordante 

 
 Hotararea Curţii de Justiţie in cauza C-64/11, Comisia/Spania 
 

Legislatia spaniola care impoziteaza veniturile nerealizate pe transferul de resedinta sau bunuri de o 
societate cu sediul in Spania intr-un alt stat membru, este contrara dreptului UE. Libertatea de 
stabilire nu se opune unei astfel de impozitari, dar nu exclude aceasta plata imediata. 

 
 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-212/11, Jyske Bank Gibraltar 
 

Dreptul Uniunii nu se opune ca legislatia spaniola care prevede ca instituțiile de credit care operează 
în Spania, fără a fi stabilite acolo, să comunice direct autorităților spaniole informații necesare pentru 
combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. În absenta unui mecanism eficient care să 
asigure cooperarea deplină și completă între statele membre si care ar permite ca aceste infracțiuni să 
fie combătute în mod eficient, aceasta legislație constituie o măsură proporțională. 

 
 Hotărârea Tribunalului în cauza T-526/10, Inuit Tapiriit Kanatami și alții/Comisia 
 

Tribunalul confirmă validitatea Regulamentului privind comercializarea produselor derivate din focă. 
Legiuitorul a armonizat regulile pentru a preveni perturbarea pieței UE. 

 
 

 

Jurisprudenta europeana 
 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. C 123 din 27 aprilie 2013 a fost publicata ultima publicatie CJUE. 
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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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 Nedemnitatea succesorala are natura 
juridica a unei pedepse civile, intrucat: 

 se bazeaza pe motive de moralitate 
publica; 

 priveste persoana si nu bunurile 
acesteia; 

 este aplicabila ambelor feluri ale 
mostenirii; 

 poate fi inlaturata (poate interveni 
iertarea), in conditiile legii, de catre de 
cuius. 

 Distingem intre: 

 nedemnitate de drept; 

 nedemnitate judiciara. 

Regimul juridic al nedemnitatii succesorale conform Noului Cod civil 

Declararea nedemnitatii succesorale este lasata de legiuitor la latitudinea instantei de 

judecata. 

 

Va dorim lectura placuta! 

 
 
 
 
Autor: Ilioara Genoiu 
 
Drept civil. Succesiuni. Caiet de seminar, Editura 
C.H.Beck 2013 

 

Nedemnitatea succesorala reprezinta decaderea succesibilului legal sau 
testamentar din dreptul de a mosteni, inclusiv rezerva succesorala, intrucat a 

savarsit o fapta grava, prevazuta expres de legiuitor, impotriva defunctului sau a 
unui succesibil al acestuia. 

http://www.beckshop.ro/drept_civil_succesiuni_caiet_de_seminar-p6304.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte+recomandata&utm_campaign=promo+beckshop
http://www.beckshop.ro/drept_civil_succesiuni_caiet_de_seminar-p6304.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte+recomandata&utm_campaign=promo+beckshop
http://www.beckshop.ro/drept_civil_succesiuni_caiet_de_seminar-p6304.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte+recomandata&utm_campaign=promo+beckshop
http://www.beckshop.ro/drept_civil_succesiuni_caiet_de_seminar-p6304.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte+recomandata&utm_campaign=promo+beckshop
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