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Ministerul Muncii a adus modificari contractelor aferente rambursarii 
cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor finantate prin POSDRU 

In Monitorul Oficial nr. 265 din 13 mai 2013 a fost publicat Ordinul nr. 
725/2013 al MMFPSPV pentru modificarea anexei la Decizia nr. 
10/2012 privind modificarile contractuale aferente rambursarii 
cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor care se afla in 
implementare finantate prin POSDRU 2007–2013.  

Principalele prevederi: 

 Anexa la Decizia nr. 10/2012 privind modificarile contractuale aferente rambursarii cheltuielilor 
efectuate in cadrul proiectelor care se afla in implementare finantate prin POSDRU 2007–2013, 
aprobata prin Ordinul nr. 2.330/2012 se modifica. 

 Decizia va fi adaptata corespunzator de catre organismele intermediare la nivelul tuturor 
contractelor de finantare in implementare si pentru toate proiectele care au finalizat 
implementarea la 31 octombrie 2012 si ulterior acestei date. 

 MMFPSPV, prin Directia generala Autoritatea de management pentru Programul operational 
sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“, precum si organismele intermediare responsabile cu 
implementarea Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ vor duce la 
indeplinire prevederile prezentului ordin. 

 Cererea de rambursare finala va fi transmisa la AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, in termen de 
270 de zile de la finalizarea perioadei de implementare a Proiectului. 

Guvernul a majorat plafonul imprumuturilor acordate din sumele 
provenind din privatizari 

In Monitorul Oficial nr. 274 din 25 mai 2013 a fost publicata 
O.U.G. nr. 41/2013 privind reglementarea unor masuri 
financiare. 

Principalele prevederi: 

 Limita sumei prevazute la art. 2 alin. (1) din 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, aprobata cu modificari prin Legea nr. 140/2013, se majoreaza 
cu suma de 120.000,00 mii lei. 

 Suma se asigura de MFP din varsaminte din privatizare inregistrate in contul curent in valuta 
deschis la Banca Nationala a Romaniei, prin efectuarea operatiunii de schimb valutar al 
echivalentului in euro al sumei de 120.000,00 mii lei, determinat pe baza cursului Bancii 
Nationale a Romaniei valabil la data efectuarii. 

 Suma se aloca pentru acoperirea cererilor de imprumut depuse in termenul legal, cu 
parcurgerea succesiva a urmatoarelor etape: 

 maximum 10.000,00 mii lei pentru fiecare cerere de imprumut; 

 in cazul cererilor de imprumut a caror valoare depaseste suma de 10.000,00 mii lei pentru 
valoarea care depaseste aceasta suma se aplica principiul pro rata la suma ramasa 
disponibila dupa aprobarea cererilor prevazute la lit. a). 

 Prevederile art. VII din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 
privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, aprobata cu 
modificari si completari prin Legea nr. 13/2011, se suspenda pana la data de 31 decembrie 
2013 inclusiv. 
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In Monitorul Oficial nr. 276 din 16 mai 2013 a fost publicata H.G. 

nr. 186/2013 privind modificarea si completarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii 

microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri, aprobate 

prin Hotararea Guvernului nr. 96/2011. 

Principalele prevederi 

 Finantarea in perioada 2010–2020 a programului pentru acordarea, prin Ministerul 
Economiei, de alocatii financiare nerambursabile, denumite in continuare A.F.N., pentru cel 
putin 1.100 de microintreprinderi «S.R.L. – D» pe an, in perioada 2010–2012, si pentru cel 
putin 550 de microintreprinderi «S.R.L.–D» pe an, in perioada 2013–2020, se asigura din 
bugetul aprobat anual Ministerului Economiei. 

 In cazul in care legislatia Uniunii Europene in domeniul acordarii ajutoarelor de minimis se 
modifica, prevederile prezentei scheme de ajutor de stat vor fi modificate corespunzator. 

 In cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea 
infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri, aprobate prin 
Hotararea Guvernului nr. 96/2011, sintagmele „Ministerul Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri“, „M.E.C.M.A.“ si „Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor 
pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii“, „Agentia“ se inlocuiesc cu sintagma „Ministerul 
Economiei“, iar sintagma „Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale“ se inlocuieste cu 
sintagma „Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice“. 

Guvernul a adus modificari legislatiei privind stimularea infiintarii si 
dezvoltarii microintreprinderilor 

Formalitatile de raportare aplicabile navelor la sosirea in si/sau la 
plecarea din porturile romanesti 

In Monitorul Oficial nr. 280 din 17 mai 2013 a fost publicata Legea 
nr. 162/2013 privind formalitatile de raportare aplicabile navelor 
la sosirea in si/sau la plecarea din porturile romanesti. 

Principalele prevederi: 

 Obiectul de reglementare al prezentei legi il constituie simplificarea si armonizarea 

procedurilor administrative aplicate in domeniul transportului maritim, prin 

standardizarea transmiterii electronice a informatiilor si prin rationalizarea formalitatilor 

de raportare. 

 Prezenta lege se aplica formalitatilor de raportare aplicabile in domeniul transportului 

maritim, navelor la sosirea in si/sau la plecarea din porturile romanesti. 

 Fiecare autoritate relevanta adopta masuri pentru a asigura faptul ca formalitatile de 

raportare sunt solicitate intr-un mod armonizat si coordonat. 
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Principalele prevederi: 

 In situatia in care restituirea in natura a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului 
comunist nu mai este posibila, singura masura reparatorie in echivalent care se acorda este 
compensarea prin puncte. 

 In situatia in care titularul a instrainat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de restituire a 
proprietatii, singura masura reparatorie care se acorda este compensarea prin puncte. 

 Principiile care stau la baza acordarii masurilor prevazute de prezenta lege sunt: 

 principiul prevalentei restituirii in natura; 

 principiul echitatii; 

 principiul transparentei procesului de stabilire a masurilor reparatorii; 

 principiul mentinerii justului echilibru intre interesul particular al fostilor proprietari si 
interesul general al societatii. 

 Dispozitiile prezentei legi se aplica cererilor formulate si depuse, in termen legal, la entitatile 
investite de lege, nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, cauzelor in materia 
restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instantelor, precum si cauzelor aflate pe rolul 
CEDO suspendate in temeiul Hotararii-pilot din 12 octombrie 2010, pronuntata in Cauza Maria 
Atanasiu si altii impotriva Romaniei, la data intrarii in vigoare a prezentei legi. 

Restituirea in natura a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist 

 In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, la nivelul fiecarei unitati 
administrativ-teritoriale se constituie Comisia locala pentru inventarierea terenurilor. 

Imobilele preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist se 
restituie in natura 

In Monitorul Oficial nr. 278 din 17 mai 2013 a fost publicata Legea nr. 

165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in 

natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in 

perioada regimului comunist in Romania. 

Componenta Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice de 
Interes National si Locuinte 

In Monitorul Oficial nr. 270 din 14 mai 2013 a fost publicata H.G. nr. 
226/2013 privind modificarea H.G. nr. 150/2010 pentru infiintarea, 
organizarea si functionarea Consiliului Interministerial de Avizare 
Lucrari Publice de Interes National si Locuinte. 

Componenta Consiliului: 

1. Ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice – presedinte 

2. Secretar de stat din cadrul MDRAP-vicepresedinte 

3. Secretar de stat din cadrul Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine – 

vicepresedinte 

4. Reprezentantul Ministerului Finantelor Publice – vicepresedinte 

5. Reprezentantul Ministerului Transporturilor – vicepresedinte 

6. Reprezentantul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – membru 

7. Reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne – membru 

8. Reprezentantul Ministerului Economiei – membru 

9. Reprezentantul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – membru 

10. Reprezentantul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice – membru 

11. Reprezentantul Ministerului Apararii Nationale – membru 

12. Reprezentantul Ministerului Sanatatii – membru 

13. Reprezentantul Secretariatului General al Guvernului – membru 
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Examenul jurisprudential 

 Se aproba Lista cuprinzand indicativele de referinta ale standardelor romane care transpun 
standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii, prevazuta in anexa 
care face parte integranta din prezentul ordin. 

 La data publicarii prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 
1.405/2012 privind aprobarea Listei cuprinzand indicativele de referinta ale standardelor romane 
care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii, 
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 588 din 17 august 2012, se abroga. 

Lista cuprinzand indicativele de referinta ale standardelor romane din 
domeniul produselor pentru constructii 

In Monitorul Oficial nr. 269 din 14 mai 2013 a fost publicat Ordinul nr. 

1817/2013 al ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice 

privind aprobarea Listei cuprinzand indicativele de referinta ale 

standardelor romane care transpun standarde europene armonizate din 

domeniul produselor pentru constructii. 

Guvernul a adus modificari Legii fondului funciar 

In Monitorul Oficial nr. 267 din 13 mai 2013 a fost publicata 
O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si 
exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. 

Principalele prevederi: 

  Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile, altele decat cele prevazute la art. 77, 

vii si livezi, detinute de persoane juridice in care statul detine majoritatea actiunilor, se va 

aproba de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.“ 

  Schimbarea categoriei de folosinta in alte categorii de folosinta a pajistilor, inregistrate ca 

atare la data de 1 ianuarie 2007, asa cum este prevazut in primul paragraf al alin. (2) al art. 6 

din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme 

comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune 

si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor 

(CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr. 1.782/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene, seria L, nr. 30 din 31 ianuarie 2009, in Registrul agricol, este interzisa. 

  Fac exceptie terenurile ocupate de pajisti care, prin degradare sau poluare, si-au pierdut total 

ori partial capacitatea de productie, terenuri pe care se vor executa lucrari de ameliorare si 

amenajare, potrivit reglementarilor legale in vigoare. 
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Legislatia privind regimul strainilor in Romania a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 280 din 17 mai 2013 a fost publicata Legea nr. 
158/2013 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 194/2002 
privind regimul strainilor in Romania. 
 

Principalele prevederi 

 Pe intreaga perioada a sederii in centre, strainilor li se asigura posibilitatea comunicarii cu 
reprezentantii diplomatici si consulari ai statului de provenienta, cu membrii lor de familie, 
precum si cu reprezentantul legal. 

 La introducerea in centre, strainii sunt obligati sa se supuna controlului corporal, medical, 
amprentarii si fotografierii, precum si sa predea obiectele periculoase sau interzise de lege, cele 
de valoare, sumele de bani detinute si mijloacele de comunicare mobile. 

 Pe durata cazarii in centre, strainii sunt obligati sa respecte programul zilnic, regulile de igiena 
individuala si colectiva, sa nu distruga bunurile din dotarea centrelor, sa se conformeze 
dispozitiilor personalului centrelor, date in exercitiul atributiilor profesionale, si sa se supuna 
investigatiilor si tratamentelor medicale in cazul constatarii unor afectiuni medicale de natura sa 
puna in pericol sanatatea celorlalte persoane aflate in centru. 

Ministerul Sanatatii a aprobat Normele privind organizarea cursurilor 
pentru pregatirea infirmierilor 

In Monitorul Oficial nr. 278 din 17 mai 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 636/2013 al ministrului Sanatatii pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea cursurilor pentru pregatirea infirmierilor/ 
infirmierelor de catre furnizori autorizati de Ministerul Muncii, 
Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice. 

Principalele prevederi: 

 Furnizorii autorizati de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice 

pot organiza si desfasura cursuri pentru pregatirea infirmierilor/infirmierelor, cu aprobarea 

Ministerului Sanatatii – Directia generala resurse umane si certificare. 

 In vederea aprobarii de catre Ministerul Sanatatii a organizarii si desfasurarii cursurilor pentru 

pregatirea infirmierilor/infirmierelor, furnizorii autorizati vor depune la Ministerul Sanatatii – 

Directia generala resurse umane si certificare un dosar care va contine urmatoarele 

documente: 

 cerere de solicitare a aprobarii, in care vor fi mentionate datele de identificare, precum si 

datele de contact ale reprezentantului furnizorului; 

 statutul in care este precizat obiectul de activitate; 

 dovada detinerii spatiului, precum si dotarilor, echipamentelor si materialelor didactice 

necesare pentru pregatirea teoretica; 

 conventia incheiata cu unitatea sanitara pentru asigurarea pregatirii practice; 

 lista lectorilor/formatorilor–acestia trebuie sa fie asistenti medicali generalisti sau moase 

cu certificat de formator eliberat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor 

(CNFPA), Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC) sau Ministerul Sanatatii (MS). 
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Echivalarea titlurilor de medic specialist 

In Monitorul Oficial nr. 279 din 17 mai 2013 a fost publicata Legea nr. 
163/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
80/2012 privind echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de 
Australia, Canada, Israel, Noua Zeelanda si Statele Unite ale Americii. 

Principalele prevederi: 

 Se aproba O.U.G. nr. 80 din 4 decembrie 2012 privind echivalarea titlurilor de medic specialist 
eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelanda si Statele Unite ale Americii, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 10 decembrie 2012. 

Legislatia privind asigurarea pentru accidente de munca si boli 
profesionale a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 275 din 16 mai 2013 a fost publicata H.G. 
nr. 225/2013 pentru modificarea si completarea Normelor 
metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru 
accidente de munca si boli profesionale, aprobate prin H.G. nr. 
144/2008. 

Principalele prevederi: 

 Perioada de referinta pentru stabilirea contributiei de asigurare pentru accidente de munca si 

boli profesionale, datorata de angajator bugetului asigurarilor sociale de stat, este 2009–2011. 

 Cazurile asigurate pentru care se calculeaza indicii de frecventa care stau la baza claselor de risc 

sunt accidentele de munca sau bolile profesionale definite si declarate in conformitate cu 

prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare. 

 Clasele de risc se determina pe baza a 4 indici de frecventa, care reprezinta: 

 numarul de cazuri asigurate care au fost declarate accident de munca, raportat la 1.000 de 

salariati; 

 numarul cazurilor asigurate carora li s-a declarat accident de munca soldat cu invaliditate 

si/sau deces, raportat la 1.000 de salariati; 

 numarul cazurilor asigurate de boli profesionale, raportat la 1.000 de salariati; 

 numarul mediu anual al salariatilor care lucreaza in conditii de munca speciale si deosebite, 

raportat la 1.000 de salariati. 

Prevenirea riscurilor profesionale 

In Monitorul Oficial nr. 276 din 16 mai 2013 a fost publicata H.G nr. 
243/2013 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca 
pentru prevenirea ranirilor provocate de obiecte ascutite in 
activitatile din sectorul spitalicesc si cel al asistentei medicale. 

Principalele prevederi: 

 Principiile generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii si 
securitatea lucratorilor, eliminarea factorilor de risc si accidentare, informarea, consultarea, 
participarea echilibrata potrivit legii, instruirea lucratorilor si a reprezentantilor lor ce fac 
obiectul Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 sunt aplicabile in totalitate 
domeniului de reglementare al prezentei hotarari. 
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Colegiul Psihologilor din Romania a aprobat Regulamentul de organizare 
si functionare interna 

In Monitorul Oficial nr. 266 din 13 mai 2013 a fost publicata Hotararea 
nr. 1/2013 a Colegiului Psihologilor din Romania pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare interna a Colegiului 
Psihologilor din Romania. 

Principalele prevederi: 

 Regulamentul de organizare si functionare interna a Colegiului Psihologilor din Romania, 
denumit in continuare regulament, stabileste metodologia si procedurile de organizare si 
functionare ale forurilor de conducere, ale comisiilor de specialitate si ale structurilor 
administrative ale Colegiului Psihologilor din Romania, denumit in continuare Colegiu, precum si 
competentele administrativ-functionale ale acestora in raport cu atributiile stabilite prin actele 
normative in vigoare. 

 Regulamentul stabileste procedura obtinerii atestatului de libera practica eliberat de catre 
Comitetul director al Colegiului, denumit in continuare Comitetul director, precum si procedura 
inregistrarii formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica, denumit in 
continuare psiholog. 

Dreptul de libera practica in specialitatea psihopedagogie speciala 

In Monitorul Oficial nr. 271 din 14 mai 2013 a fost publicata H.G. nr. 
215/2013 pentru completarea art. 17 din Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 213/2004. 

Principalele prevederi: 

  Dreptul de libera practica in specialitatea psihopedagogie speciala poate fi dobandit si de 
catre persoanele care au absolvit o institutie de invatamant superior de specialitate, avand 
diploma de licenta cu specializarea psihopedagogie speciala. 

MAI a infiintat o linie telefonica pentru sesizarea actelor de 
discriminare a personalului din minister 

In Monitorul Oficial nr. 271 din 14 mai 2013 a fost publicat Ordinul nr. 
60/2013 al ministrului Afacerilor Interne privind infiintarea liniei 
telefonice si a adresei de posta electronica pentru sesizarea actelor/ 
faptelor de discriminare, a comportamentelor de hartuire sau a 
tratamentelor similare indreptate impotriva personalului MAI. 

Principalele prevederi: 

 Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin se infiinteaza, la nivelul Directiei 
secretariat general si protocol din MAI o linie telefonica si o adresa de posta electronica 
pentru sesizarea oricaror acte/fapte de discriminare, comportamente de hartuire sau 
tratamente similare savarsite de catre personalul ministerului asupra personalului din minister. 

 Instalarea si intretinerea tehnica a liniei telefonice si a adresei de posta electronica se realizeaza 
prin grija Directiei pentru comunicatii si tehnologia informatiei din minister. 
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In Monitorul Oficial nr. 276 din 16 mai 2013 a fost publicat Ordinul nr. 
883/2013 al MMFPSPV privind stabilirea valorii sumei lunare indexate 
care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul I al 
anului 2013. 

Principalele prevederi: 

  Pentru semestrul I al anului 2013, incepand cu luna mai, valoarea sumei lunare care se acorda 
sub forma de tichete de cresa, stabilita potrivit prevederilor pct. 6.1 si 6.3 din Normele 
metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a 
tichetelor de cresa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.317/2006, cu modificarile 
ulterioare, este de 420 lei. 

Incepand cu luna mai 2013 valoarea tichetelor de cresa este de 420 lei 

Valoarea nominala a unui tichet de masa a fost majorata 

In Monitorul Oficial nr. 276 din 16 mai 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 882/2013 al MMFPSPV pentru stabilirea valorii nominale indexate 
a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2013. 

Principalele prevederi: 
  Pentru semestrul I al anului 2013, incepand cu luna mai, valoarea nominala a unui tichet de 

masa, stabilita potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind 
acordarea tichetelor de masa, aprobate prin H.G. nr. 5/1999, cu modificarile ulterioare, ale 
O.U.G. nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din O.U.G. nr. 59/2005 privind unele masuri de 
natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea 
monedei nationale, aprobata prin Legea nr. 187/2006, ale O.U.G. nr. 5/2007 pentru completarea 
art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, aprobata prin Legea nr. 
154/2007, si ale art. I din O.U.G. nr. 121/2011 pentru modificarea si completarea unor acte 
normative, aprobata cu completari prin Legea nr. 127/2013 este de 9,35 lei. 

 Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din Romania 

In Monitorul Oficial nr. 280 din 17 mai 2013 a fost publicata Legea nr. 
160/2013 privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului 
Mondial UNESCO din Romania. 

Principalele prevederi: 

  Se declara ziua de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din Romania. 

  Cu prilejul Zilei Patrimoniului Mondial UNESCO din Romania pot fi organizate activitati culturale, 
sociale si artistice si pot fi difuzate, prin mijloacele de informare in masa, materiale care vizeaza 
promovarea si protejarea patrimoniului mondial UNESCO din Romania. 
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Ministerul Transporturilor a aprobat Normele privind atestarea 
profesorilor de legislatie rutiera 

In Monitorul Oficial nr. 267 din 13 mai 2013 a fost publicat Ordinul nr. 
733/2013 al ministrului Transporturilor pentru aprobarea Normelor 
privind autorizarea scolilor de conducatori auto si a instructorilor auto. 

Principalele prevederi 

 Se aproba Normele privind autorizarea scolilor de conducatori auto si a instructorilor auto. 

 Se aproba Normele privind atestarea profesorilor de legislatie rutiera si a instructorilor de 
conducere auto. 

 La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor si 
infrastructurii nr. 1.019/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor 
de pregatire practica si a profesorilor de legislatie rutiera, a Normelor privind autorizarea 
scolilor de conducatori auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregatire 
practica, a Programei de scolarizare si a Metodologiei de organizare si desfasurare a 
cursurilor de pregatire teoretica si practica in vederea obtinerii permisului de conducere, 
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 684 si 684 bis din 12 octombrie 2009, 
se abroga. 

Care sunt conditiile pentru obtinerea primei de casare conform Ghidului de 
finantare a Programului de innoire a Parcului auto 

In Monitorul Oficial nr. 274 din 15 mai 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 1239/2013 al ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice 
pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a 
innoirii Parcului auto national. 

Rolul Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto 
national: 

 Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, denumit in 
continuare ghid, constituie un suport informativ, avand rolul de a furniza informatii esentiale 
privind derularea Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, denumit in 
continuare program. 

 Ghidul contine dispozitii privind: 

 sursa de finantare, suma prevazuta si durata de aplicare a programului; 

 cuantumul si conditiile de acordare a primei de casare; 

 categoriile de persoane eligibile si criteriile de eligibilitate; 

 participarea persoanelor eligibile in cadrul programului. 

Obiectul, scopul si obiectivele programului 

 Obiectul programului il reprezinta finantarea nerambursabila din Fondul pentru mediu, acordata 
sub forma primei de casare, pentru achizitionarea autovehiculelor noi, mai putin poluante, in 
schimbul predarii spre casare a autovehiculelor uzate. 

 Scopul programului il constituie imbunatatirea calitatii mediului prin innoirea Parcului auto 
national. 
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  RIL admis. Verificarea conditiilor de admisibilitate a cererii creditorului 
pentru deschiderea procedurii insolventei 

In Monitorul Oficial nr. 280 din 17 mai 2013 a fost publicata Decizia nr. 
5 din 15 aprilie 2013 a ICCJ interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 
31 alin. (1), art. 33 alin. (4) si (5) si art. 149 din Legea nr. 85/2006 
privind procedura insolventei, raportat la dispozitiile art. 725 alin. 1 si 4 
din Codul de procedura civila si art. 6 alin. (1) din Noul Cod civil. 

Principalele prevederi 

  Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul competent sa judece recursul in interesul legii a luat 
in examinare recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa 
Inalta Curte de Casatie si Justitie privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 31 alin. (1), 
art. 33 alin. (4) si (5) si art. 149 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, raportat la 
dispozitiile art. 725 alin. 1 si 4 din Codul de procedura civila si art. 6 alin. (1) din noul Cod civil cu 
privire la efectele modificarii pe cale legislativa a valorii-prag prevazute de art. 3 pct. 12 din Legea 
nr. 85/2006 intre data introducerii cererii creditorului pentru deschiderea procedurii insolventei si 
data pronuntarii hotararii judecatorului-sindic. 

Examenul jurisprudential 

 In urma verificarii jurisprudentei la nivelul intregii tari s-a constatat ca nu exista practica unitara in 
ceea ce priveste interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 31 alin. (1), art. 33 alin. (4) si (5) si art. 
149 din Legea nr. 85/2006 raportat la dispozitiile art. 725 alin. 1 si 4 din Codul de procedura civila 
si art. 6 alin. (1) din noul Cod civil cu privire la efectele modificarii pe cale legislativa a valorii-prag 
prevazute de art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006 intre data introducerii cererii creditorului pentru 
deschiderea procedurii insolventei si data pronuntarii hotararii judecatorului sindic. 

Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti 

 Intr-o prima orientare jurisprudentiala, unele instante au retinut ca verificarea conditiilor de 
admisibilitate a cererii creditorului pentru deschiderea procedurii insolventei referitoare la 
conditia valorii-prag se realizeaza prin raportare la forma prevazuta de dispozitiile art. 3 pct. 12 
din Legea nr. 85/2006 la data introducerii cererii. 

 Intr-o a doua orientare jurisprudentiala s-a considerat ca, in aceasta materie, indeplinirea 
cerintelor legale referitoare la deschiderea procedurii insolventei la cererea creditorilor trebuie 
verificata in raport cu norma referitoare la valoarea-prag in vigoare la data pronuntarii hotararii 
judecatorului-sindic. 

Opinia procurorului general 

 Procurorul general a invederat ca, potrivit dispozitiilor art. 26 alin. (1) din lege, procedura va 
incepe pe baza unei cereri introduse la tribunal de catre debitor sau de catre creditori, precum si 
de orice alte persoane sau institutii prevazute expres de lege. 

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

 In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 31 alin. (1), art. 33 alin. (4) si (5) si art. 149 din Legea 
nr. 85/2006 raportat la art. 725 alin. 1 si 4 din Codul de procedura civila cu referire la efectele 
modificarii pe cale legislativa a valorii-prag prevazute de art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006, 
stabileste ca judecatorul-sindic va analiza indeplinirea conditiei referitoare la existenta creantei 
in cuantumul prevazut de lege prin raportare la momentul introducerii cererii de deschidere a 
procedurii. 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate la comisiile permanente 

 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 80/2011 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila   
 
 Proiect de Lege privind cooperarea intre Parlament si Guvern in domeniul afacerilor europene 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi  

 Propunere legislativa pentru modificarea Codului silvic, aprobat prin Legea nr. 46/2008, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea O.U.G. nr. 125/2011 privind Codul fiscal  
 
 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare 
de utilitati publice  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei 
Deputatilor si a Senatului  
 
 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii  
 
 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind statutul 
functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, republicată 

Procesul legislativ la Senat  

Proiecte de lege si propuneri legislative primite pentru dezbatere 

si adoptare 
 

 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea 
sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera 
 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 14.05.2013 
- termen pt. depunerea raportului: 15.05.2013 

 
 Propunere legislativa pentru modificarea lit. h) a alin. (1) al art. 257 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal 
 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 13.05.2013 
- termen pt. depunerea raportului: 15.05.2013 

 
 Propunere legislativa privind moratoriul pentru amanarea executarii silite a cetatenilor persoane fizice 
din imobile cu destinatia de locuinta 
 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 14.05.2013 
- termen pt. depunerea raportului: 21.05.2013 
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Proces Procesul legislativ la Camera Deputatilor si Senat 

Procesul legislativ la Camera Deputatilor si Senat 

 

 

Cereri de exprimare a interesului publicate in JOUE 
 

Cerere de exprimare a interesului in vederea selectarii registrului domeniului de prim nivel „.eu” 
 

In Jurnalul Oficial nr. C134 din 14 mai 2013 a fost publicata Cererea  Comisiei Europene 2013/C 134/06. 
 

In conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 733/2002 privind punerea in aplicare a domeniului de nivel 1 
„.eu”, Comisia Europeana lanseaza invitatia de a depune candidaturi pentru selectarea registrului caruia i 
se va incredinta organizarea, administrarea si gestionarea domeniului de prim nivel „.eu”. 
 

Termenul pentru depunerea candidaturilor este 20 iunie 2013.  
 

Adresa la care trebuie trimise sau depuse candidaturile este: 
European Commission 
Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology 
Mr Eddy HARTOG 
Unit D1 — International 
BU 25 04/075 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 
 
Cerere de exprimare a interesului din partea persoanelor fizice care doresc sa fie incluse pe lista de experti 
 

In Jurnalul Oficial nr. C137 din 16 mai 2013 a fost publicata Cererea Comisiei Europene 2013/C 137/05 de 
exprimare a interesului din partea persoanelor fizice care doresc sa fie incluse pe lista de experti prevazuta in 
Decizia Comisiei din 20 iulie 2010 de instituire a unui grup de utilizatori de servicii financiare 
MARKT/2013/20/H. 
 

Mai multe informatii privind activitatea desfasurata de FSUG in cursul primilor trei ani de functionare sunt 
disponibile pe internet la adresa: 
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/fsug/index_en.htm 
 

Cererile trebuie trimise in una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, pe cale electronica la 
urmatoarea adresa: ec-intmarket-contracts@ec.europa.eu 
 

Cererile trebuie sa mentioneze in mod clar referinta „Call for expressions of interest “FSUG” 
(MARKT/2013/20/H)” si trebuie sa fie depuse cel tarziu la 21 iunie 2013. 
 

Cerere de exprimare a intentiei pentru postul de membru in Consiliul de administratie AESA 
 

In Jurnalul Oficial nr. C138 din 17 mai 2013 a fost publicata Cererea 2013/C 138/09. 
 

Se solicita depunerea de dosare de candidatura pentru 7 din 14 posturi de membru in Consiliul de 
administratie al Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara. 
 

Termenul pentru depunerea candidaturilor este 12 iulie 2013, ora 16.00. 
 

Pentru informatii mai detaliate privind domeniul de aplicare, obiectivele si mijloacele de prelucrare a 
datelor lor personale in contextul prezentei cereri de exprimare a interesului, candidatii sunt invitati sa 
consulte declaratia specifica de confidentialitate publicata pe pagina de internet a cererii la urmatoarea 
adresa: 
http://ec.europa.eu/food/ efsa/efsa_management_board_en.htm 

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/fsug/index_en.htm
mailto:ec-intmarket-contracts@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/food/%20efsa/efsa_management_board_en.htm
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Jurisprudenta europeana 
 

 Ordonanta Tribunalului in cauza T-198/12, Germania/Comisia 
 
Germania poate continua provizoriu sa aplice valorile limita existente pentru anumite metale grele 
continute in jucarii. Pana la decizia definitiva a Tribunalului cu privire la actiunea introdusa de 
Germania impotriva deciziei Comisiei din 1 martie 2012 pentru aprobarea valorilor limita existente in 
Germania pentru plumb si bariu continute in jucarii numai pana la 21 iulie 2013 si pentru neaprobarea 
cele de antimoniu, arsenic si mercur, Germania, poate continua sa aplice valorile limita existente, 
care, in opinia sa, sunt superioare noului standard UE. 

 
 Hotararea Tribunalului in cauzele T-146/09, T-147/09, T-148/09, T-154/09, Parker ITR si Parker-

Hannifin/Comisia 
 
Tribunalul anuleaza in parte decizia Comisiei privind o intelegere pe piata Conducte marine.  
Amenda aplicata Parker ITR este redusa cu 25,61 milioane € la € 6.40 milioane in masura in care 
Comisia nu a putut constata ca societatea este responsabila pentru intreaga durata a incalcarii. 

 

 

Jurisprudenta europeana 
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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 

Prin prezentul proiect de act normativ se propune suplimentarea limitei sumei de 680.000,00 mii lei, 

aprobata prin Legea nr. 140/2013 cu suma de 120.000,00 mii lei, astfel incat plafonul pentru 

contractarea imprumuturilor din varsaminte din privatizare sa devina 800.000,00 mii lei. 

Suma de 120.000,00 mii lei se va asigura din varsaminte din privatizare  inregistrate in contul curent 

in valuta deschis la BNR, prin efectuarea operatiunii de schimb valutar al echivalentului in euro al 

sumei de 120.000,00 mii lei, determinat pe baza cursului BNR valabil la data efectuarii operatiunii. 

Pentru onorarea cererilor pentru autorizarea contractarii de imprumuturi din varsaminte din 

privatizare, se propune parcurgerea succesiva a urmatoarelor etape: 

a) maximum 10.000,00 mii lei pentru fiecare cerere de imprumut; 

b) in cazul cererilor de imprumut a caror valoare depaseste suma de 10.000,00 mii lei, pentru 

valoarea care depaseste aceasta suma se aplica principiul pro rata la suma ramasa disponibila dupa 

aprobarea cererilor prevazuta la lit. a). 

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

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

Plafonul pentru contractarea imprumuturilor din 
varsaminte din privatizare va creste 
 
Ministerul Finantelor Publice a publicat in data de 14 mai un proiect de 
ordonanta de urgenta privind reglementarea unor masuri financiare. 

ANAF propune modificarea formularelor 208 si 209 

ANAF a publicat pe 16 mai un proiect de Ordin privind modificarea Ordinului 
nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 208 
„Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul 
proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal” si 209 „Declaratie privind 
veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal”. 

Potrivit prevederilor art. 773 C.fisc., notarii publici au obligatia sa depuna semestrial la organul fis-
cal o declaratie informativa privind transferurile de proprietati imobiliare, pe beneficiari de venit. 
Informatiile privind transferurile de proprietati imobiliare se declara prin formularul 208 si 209. 

Declaratia cuprinde o serie de informatii referitoare la transfer, pe fiecare beneficiar de venit, 
informatii utilizate in procesul de administrare fiscala. Avand in vedere faptul ca au fost identificate 
o serie de erori privind modul de completare a declaratiilor informative, erori care conduc la 
denaturarea informatiilor privind beneficiarii de venit, se propune introducerea in formular a unor 
elemente suplimentare care sa permita verificarea de coerenta a datelor. 

Se propune si introducerea in continutul formularului 208 a informatiei referitoare la perioada de 
detinere a proprietatii imobiliare. 

 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. 
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• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 12/2011 privind preluarea 
personalului calificat in domeniul evaluarii conformitatii dispozitivelor medicale si a sistemelor de 
management de la Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale la Oficiul 
Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind formalitatile de raportare aplicabile navelor la sosirea 
in si/sau la plecarea din porturile romanesti; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 80/2012 privind echivalarea 
titlurilor de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelanda si Statele Unite 
ale Americii; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 20/2012 privind prorogarea 
termenului prevazut la Art. V din O.G. nr. 6/2011 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 
57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in 
natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in 
Romania. 

Decrete semnate in perioada 11-17 mai 

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

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea 
O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 
nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 16 noiembrie 
Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din Romania; 
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Luni 27 
mai  

Plata contributiei trimestriale pentru 
medicamente pentru trimestrul I 2013. 

Detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor sau 
reprezentantii legali ai acestora. 

Luni 27  
mai 

Plata impozitului retinut la sursa in luna 
precedenta 

Platitorii de urmatoarele venituri: 
- din drepturi de prop. intelectuala; 
- din contracte/ conventii civile si de agent; 
- expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara; 
- obt. de o pers. fizica dintr-o asociere cu o pers. juridica  
- din premii si jocuri de noroc 

- obt. de nerezidenti 
- din alte surse 

Luni 27 

mai 
  

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

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

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

Luni 27 

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

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

Luni 27 

mai 
Depunerea declaratiilor privind veniturile 
realizate pentru fiecare categorie si sursa de 
venit Formular 200 ; Formular 201 pentru anul 
trecut 

Persoane fizice care au realizat, venituri din activitati independente, 
venituri din cedarea folosintei bunurilor (fara arendare), venituri din 
activitati agricole, castiguri rezultate din transferul dreptului de 
proprietate asupra titlurilor de valoare, operatiuni de vanzare -
cumparare de valuta la termen, pe baza de contract. Formular 200  

Contribuabilii care au realizat venituri din strainatate: profesii libere, 
activitati comerciale, drepturi de proprietate intelectuala, cedarea 
folosintei bunurilor, dividende, dobanzi, premii si jocuri de noroc, 
castiguri din transferul titlurilor de valoare, alte venituri din investitii, 
pensii, precum si alte venituri aflate in strainatate. Declaratia se 
depune si de catre persoanele fizice care indeplinesc conditiile de 
rezidenta prevazute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau lit. c), timp de 3 
ani consecutivi.  Formular 201 

Luni 27 

mai 
Depunerea Cererii privind destinatia sumei 
reprezentand pana la 2% din impozitul pe 
venitul anual si deducerea cheltuielilor 
efectuate pentru economisirea in sistem 
colectiv pentru domeniul locativ   
Formular 230  

Persoane fizice care realizeaza venituri din salarii, si care: a) au efectuat 
in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, si 
solicita restituirea acestora; b) doresc ca o suma din impozitul anual sa 
fie destinata pentru sponsorizarea organizatiilor nonprofit; c) solicita 
deducerea din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de 
baza, a cheltuielilor efectuate pentru economisire in sistem colectiv 
pentru domeniul locativ 

Luni 27 

mai 
Depunerea Declaratiei privind venitul estimat / 
norma de venit Formular 220 pentru anul in 
curs 

Contribuabilii care in anul anterior au realizat pierderi si cei care au 
realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cei 
care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera 
cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior 

Luni 27 

mai 
Depunerea Declaratiei privind veniturile din 
activitati agricole impuse pe norme de venit 
Formular 221 pentru anul in curs 

Contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole, conform C.F. 
art. 71 

Luni 27 

mai 
Depunerea Declaratiei privind veniturile estimate 
pentru asocierile fara personalitate juridica si 
entitatile supuse regimului transparentei fiscale 

Formular 223 pentru anul in curs 

Contribuabilii care in anul anterior au realizat pierderi si cei care au 
realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cei care, 
din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel 
putin 20% fata de anul fiscal anterior. 

Agenda obligatiilor fiscale 25 - 31 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/dec_100_1950.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/df.html
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/decl_112_2010.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_201_2012.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_200_2013.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_201_2012.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/cerere_230_2013.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_220_2012.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_221_2012_2.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_223_2012.pdf
http://www.infolegal.ro/agenda-obligatiilor-fiscale-aprilie/2012/04/04/agenda-obligatiilor-fisc
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Luni 27 

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

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

Luni 27 

mai 
Depunerea Decontului de taxa pe valoarea 
adaugata Formular 300 

(format electronic) 

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

Luni 27 

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

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

Luni 25  
mai 

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

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

Luni 25  
mai 

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

Persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 
alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. si care efectueaza in perioada in care nu au cod 
valid 

de TVA, livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt 
obligate la plata TVA 

Luni 27 

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

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

Luni 27 

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

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

Joi 30  
mai 

Depunerea situatiilor financiare, pentru anul 
2012 

(software de asistenta) 

Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile 
autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, subunitatile 
fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane 
juridice cu sediul in strainatate, cu exceptia subunitatilor de societati 
rezidente in state apartinand Spatiului Economic European 

Agenda obligatiilor fiscale 25 - 31 Mai 

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_224_2012.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_300_1790.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/df.html
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/decont_301_2011.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/df.html
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_307_2012.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_311_2012.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_390_2011.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_390_2011.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_394_2011.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/RAP/raportari_anuale.html
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 Spalarea banilor este o infractiune 
autonoma a carei esentiala functie economica 
este transformarea lichiditatilor de origine 
ilicita ori o potentiala putere de cumparare 
intr-o putere actuala de cumparare disponibila 
pentru consum, investitie ori reinvestitie. 

 

 Fenomenul spalarii banilor poate fi studiat 
printr-o analiza microeconomica a 
comportamentului infractional al agentului 
economic infractional in functie de mai multe 
criterii. 

 Daca se abordeaza fenomenul de spalare a 
banilor, din punct de vedere macroeconomic a 
comportamentului sectorului infractional, se 
constata ca fiecare faza a procesului de spalare 
are un cost pentru sectorul infractional 
reprezentand pretul serviciilor de spalare a 
banilor, pret care depinde de tehnicile variate 
de spalare a banilor. 

Particularitatile infractiunilor de spalare a banilor 

Persoanele care controleaza societatile-fantoma, prin intermediul carora se spala banii, 

asigura inclusiv o persoana de sacrificiu, precum si o contabilitate aparent legala, in 

sensul ca actele sunt intocmite, dar nu sunt depuse la autoritatile financiare. 

 

Va dorim lectura placuta! 

 
 
Autor: Remus Jurj-Tudoran, Dan Drosu Saguna 
 
Spalarea banilor. Elemente de teorie si practica 
judiciara, Editura C.H.Beck 2013. 
 

 

 Strategiile de spalare a banilor includ tranzactii care prin volum sunt foarte 
profitabile si deci atractive pentru institutiile legale sau alte persoane juridice 

folosite ca intermediari de catre persoanele fizice care doresc sa transforme 
bunurile obtinute din infractiuni in fonduri „curate”. 

http://www.beckshop.ro/spalarea_banilor_elemente_de_teorie_si_practica_judiciara-p6310.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte+recomandata&utm_campaign=promo+beckshop
http://www.beckshop.ro/spalarea_banilor_elemente_de_teorie_si_practica_judiciara-p6310.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte+recomandata&utm_campaign=promo+beckshop
http://www.beckshop.ro/spalarea_banilor_elemente_de_teorie_si_practica_judiciara-p6310.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte+recomandata&utm_campaign=promo+beckshop
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