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Strategia nationala antidoping pentru perioada 2013–2017 

In Monitorul Oficial nr. 282 din 20 mai 2013 a fost publicata H.G. nr. 
221/2013 privind aprobarea Strategiei nationale antidoping pentru 
perioada 2013–2017 si a Planului de actiune pentru implementarea 
acesteia. 

Principalele prevederi: 

 Strategia nationala antidoping pentru perioada 2013-2017, denumita in continuare Strategia, 
este elaborata in scopul concentrarii/coordonarii mai eficiente a activitatilor si resurselor pentru 
urmatorii 5 ani, stabilind in acest sens obiectivele generale si specifice pe directiile de actiune 
asumate de toate institutiile si autoritatile implicate in reducerea amplorii fenomenului 
dopajului, precum si in vederea prevenirii si combaterii producerii si traficului ilicit de substante 
dopante cu grad mare de risc. 

 Strategia respecta prevederile Codului Mondial Anti-Doping si stabileste obiectivele generale si 
specifice, principalele directii de actiune, programele si indicatorii de performanta necesari 
pentru monitorizarea si evaluarea eficientei activitatii de prevenire si combatere a dopajului in 
sport, precum si a activitatii de prevenire si combatere a producerii si traficului ilicit de substante 
dopante. 

 Prezenta strategie se implementeaza in intervalul 2013–2017 si urmeaza Strategiei nationale 
antidoping 2007–2012, aprobata prin H.G. nr. 894/2007. 

In Monitorul Oficial nr. 282 din 20 mai 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 1851/2013 MDRAP privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor O.U.G. 
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare 
locala. 

A fost aprobat Programul national de dezvoltare locala 

Principalele prevederi: 

 Programul national de dezvoltare locala, denumit in continuare Program, coordonat de 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, stabileste cadrul legal pentru 
implementarea unor proiecte de importanta nationala, care sustin dezvoltarea regionala prin 
realizarea unor lucrari de infrastructura rutiera, tehnico-edilitara si socio-educativa. 

 Programul este compus din urmatoarele subprograme: 

 Subprogramul „Modernizarea satului romanesc“; 

 Subprogramul „Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor“; 

 Subprogramul „Infrastructura la nivel judetean“. 

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

 Obiectivele de investitii care pot fi finantate in cadrul Programului prin subprogramele 
prevazute la art. 2, dupa caz, trebuie sa vizeze unul dintre urmatoarele domenii specifice: 

 realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de 
tratare a apei; 

 realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare si statii de 
epurare a apelor uzate, etc. 
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Criterii minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de 
competenta 

In Monitorul Oficial nr. 286 din 21 mai 2013 a fost publicat Ordinul 

660/2013 al ministrului Sanatatii pentru modificarea art. 5 din 

anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 323/2011 privind 

aprobarea metodologiei si a criteriilor minime obligatorii pentru 

clasificarea spitalelor in functie de competenta. 

In Monitorul Oficial nr. 287 din 21 mai 2013 a fost publicata Decizia 
nr. 336/2013 a ANCOM privind mijloacele si modalitatea de 
transmitere a unor documente, date sau informatii catre ANCOM. 

Mijloacele si modalitatea de transmitere a unor documente catre 
ANCOM 

Principalele prevederi 

 In cazuri exceptionale, motivate obiectiv, ministrul sanatatii poate aproba clasificarea 
provizorie, valabila pana la data de 31 decembrie 2013, pentru un spital care indeplineste 
doar partial criteriile minime obligatorii pentru categoria solicitata, cu conditia prezentarii de 
catre unitatea solicitanta a unui plan de conformare, cu responsabilitati si termene de 
implementare precis specificate. 

Principalele prevederi: 

 Prezenta decizie stabileste mijloacele si modalitatea prin care furnizorii de retele publice de 

comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului transmit 

Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii anumite 

documente, date sau informatii solicitate de catre aceasta in exercitarea atributiilor legale ori 

care trebuie raportate acesteia, in mod periodic, in conformitate cu dispozitiile legislatiei 

primare sau secundare din domeniul comunicatiilor electronice. 

 Se transmit exclusiv, in conformitate cu dispozitiile prezentei decizii, urmatoarele categorii de 

documente, date sau informatii: 

 informatiile privind utilizarea resurselor de numerotatie care trebuie raportate, in mod 

periodic, potrivit prevederilor legale in vigoare; 

 informatiile care trebuie raportate, in mod periodic, potrivit prevederilor art. 4 alin. (6) din 

Decizia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in 

Comunicatii nr. 653/2010 privind obligatiile impuse operatorului cu putere semnificativa 

pe piata serviciilor de acces la elemente de infrastructura; 

 informatiile care trebuie raportate, in mod periodic, potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) din 

Decizia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in 

Comunicatii nr. 7/2011 privind implementarea serviciului universal in sectorul 

comunicatiilor electronice; 

 informatiile care trebuie raportate, in mod periodic, potrivit prevederilor art. 4 alin. (6) din 

Decizia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in 

Comunicatii nr. 15/2011 privind obligatiile impuse operatorului cu putere semnificativa 

pe piata serviciilor de linii inchiriate-segmente terminale cu capacitatea de transmisie de 

pana la si inclusiv 2 Mbps.  
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Incepand cu data de 1 iulie 2013 venitul minim garantat se va raporta la 
indicatorul social de referinta 

Principalele prevederi: 

 Nivelul lunar al venitului minim garantat se raporteaza la indicatorul social de referinta, denumit 
in continuare ISR, si, incepand cu data de 1 iulie 2013, este de: 

 0,271 ISR pentru persoana singura; 

 0,488 ISR pentru familiile formate din 2 persoane; 

 0,684 ISR pentru familiile formate din 3 persoane; 

 0,846 ISR pentru familiile formate din 4 persoane; 

 1,009 ISR pentru familiile formate din 5 persoane; 

 cate 0,070 ISR pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, care face parte din 
familie, in conditiile prezentei legi. 

In Monitorul Oficial nr. 287 din 21 mai 2013 a fost publicata O.U.G. nr. 

42/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, precum si pentru modificarea Legii nr. 277/2010 

privind alocatia pentru sustinerea familiei. 

Principalele prevederi: 

 Constitutia Romaniei, adoptata prin Referendumul national din 8 decembrie, revizuita prin 
Referendumul national din 18–19 octombrie 2003, s-a dovedit total necorespunzatoare pentru 
aspiratiile si nazuintele poporului roman, greu incercat in ultimii 70 de ani ai istoriei sale, 
incepand cu punerea in practica a odiosului Pact Ribbentrop-Molotov, continuand cu lovitura 
de stat din 23 august 1944, prin care a fost instalat regimul comunist criminal in Romania, cu 
lovitura de stat din 22 decembrie 1989, prin care a fost instalat regimul cleptocratic actual, cu 
cei 23 de ani de distrugere si jefuire a avutiei productive acumulate de romani de-a lungul 
veacurilor, cu aducerea majoritatii cetatenilor Romaniei in starea de sclavie in care se afla in 
prezent. 

 Eliberat din jugul regimului comunist prin sacrificiul suprem al celor peste 1.000 de tineri 
romani ucisi, in zilele insangerate ale lui decembrie 1989, poporul roman, cu uriasa avutie 
productiva acumulata din munca lui in timpul regimului comunist, avea posibilitatea si era 
indreptatit sa isi construiasca o economie democratica, productiva si performanta, care sa ii 
asigure prosperitatea, precum si posibilitatea de a-si construi un stat cu adevarat democratic, 
un stat al lui, al poporului, care sa il slujeasca, sa ii apere drepturile si libertatile. 

 Cu avutia productiva, cu situatia financiara si cu forta de munca, de inalta calificare, pe care le 
avea in 1990, poporul roman ar fi avut astazi venituri, adica pensii si salarii, drept venituri 
bugetare de 4 ori mai mari decat cele pe care le are, nivelul lui de trai ar fi fost astazi printre 
cele mai ridicate din Europa si din lume. 

In Monitorul Oficial nr. 294 din 23 mai 2013 a fost publicata 
Initiativa legislativa a cetatenilor potrivit legii nr. 189/1999 /2013 
privind revizuirea Constitutiei Romaniei. 

A fost publicata Initiativa legislativa a cetatenilor privind revizuirea 
Constitutiei Romaniei 
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Statutul cetatenilor Republicii Moldova  

pe teritoriul Romaniei 

Principalele prevederi: 

 Aderarea Romaniei la Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord si la Uniunea Europeana a 
permis imbunatatirea conditiilor de securitate si, respectiv, de dezvoltare si integrare europeana, 
iar apropierea de Republica Moldova este continuarea fireasca in procesul de dezvoltare si 
afirmare a natiunii romane. 

 Proiectul de lege, dincolo de implicatiile sale politice, priveste dezvoltarea comuna culturala, 
educationala, sociala si economica a cetatenilor din cele doua state, precum si alte aspecte. 

 Republica Moldova reprezinta, sub aspectul structurii etnice, cel de-al doilea stat romanesc, cu o 
suprafata de 33.843 de kmp si o populatie de 3.938.679 de locuitori, dintre care 72,20% s-au 
declarat romani si moldoveni, potrivit datelor recensamantului din 2004. Termenul „moldoveni“ 
prin care se mai desemneaza acestia in mod traditional nu indica in realitate nicio conotatie 
etnica, ci doar una regionala, si este proprie tuturor locuitorilor nativi ai fostului Voievodat 
(Principat) al Moldovei, asadar si rezidentilor din judetele de est ale Romaniei. 

In Monitorul Oficial nr. 285 din 21 mai 2013 a fost publicata Initiativa 

legislativa a cetatenilor potrivit Legii nr. 189/1999 /2013 privind statutul 

cetatenilor Republicii Moldova pe teritoriul Romaniei. 

Principalele prevederi: 

 Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul general si procedurile colective pentru 

acoperirea pasivului unitatilor administrativ-teritoriale aflate in criza financiara sau in 

insolventa. 

Criza financiara – Instituire 

 Situatia crizei financiare poate fi sesizata potrivit prevederilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 

273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Autoritatea deliberativa ia act, prin adoptarea unei hotarari, de existenta situatiei de criza 

financiara, mandateaza ordonatorul principal de credite sa elaboreze un proiect de plan de 

redresare financiara si analizeaza propunerile strategice preliminare care sa fie cuprinse in 

planul de redresare financiara elaborat de catre ordonatorul principal de credite. 

 Ordonatorul principal de credite solicita inregistrarea hotararii autoritatii deliberative de 

declarare a crizei financiare, in termen de 5 zile lucratoare de la adoptarea acesteia, in registrul 

local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale, care este gestionat de 

directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Acestea 

comunica lunar Ministerului Finantelor Publice situatiile de deschidere sau de inchidere a 

crizelor financiare inregistrate. 

In Monitorul Oficial nr. 299 din 24 mai 2013 a fost publicata 
O.U.G. nr. 46/2013 privind criza financiara si insolventa unitatilor 
administrativ-teritoriale. 

Criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale 
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A fost aprobat Regulamentul de organizare a Directiei Schengen 

In Monitorul Oficial nr. 298 din 24 mai 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 65/2013 al ministrului Afacerilor Interne pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Schengen. 
 

Principalele prevederi 

 Directia Schengen reprezinta structura de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 
denumit in continuare MAI, fara personalitate juridica, cu competenta teritoriala generala privind 
coordonarea activitatilor unitatilor din aparatul central, a institutiilor si structurilor aflate in 
subordinea sau coordonarea MAI, pentru gestionarea politicilor Uniunii Europene in domeniile 
corespunzatoare acquis-ului Schengen si a fondurilor europene, precum si punerea in aplicare a 
legislatiei care reglementeaza gestionarea acestor domenii de activitate. 

 Directia Schengen coordoneaza si monitorizeaza, la nivelul MAI, indeplinirea tuturor conditiilor 
necesare aplicarii integrale a prevederilor Acordului Schengen privind eliminarea treptata a 
controalelor la frontierele comune si ale Conventiei de aplicare a acestuia, precum si a celorlalte 
prevederi specifice acquis-ului Schengen, definit prin actele legislative europene. 

 Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, Directia Schengen are competenta teritoriala generala. 
Directia Schengen coordoneaza, indruma si controleaza, pe linie de specialitate, activitatea 
structurilor de profil, a institutiilor si autoritatilor centrale si teritoriale, aflate in subordonarea 
sau coordonarea MAI. 

Principalele prevederi: 

 Valoarea taxei pentru eliberarea licentei de depozit se reactualizeaza anual cu indicele de 

inflatie comunicat de Institutul National de Statistica si se aproba prin ordin comun al 

ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si ministrului finantelor publice. 

 Taxa pentru eliberarea licentei de depozit se percepe pentru fiecare licenta solicitata de catre 

depozitar. 

 Taxa pentru eliberarea licentei de depozit se plateste anticipat in contul de venituri ale 

bugetului de stat 20.16.01.03 „Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 

functionare“ deschis la unitatile Trezoreriei Statului in raza carora operatorii economici isi au 

sediul social. 

  La data intrarii in vigoare a prezentului ordin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii 

rurale si ministrului finantelor publice nr. 30/276/2012 privind aprobarea cuantumului taxei 

pentru eliberarea licentei de depozit, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 148 

din 6 martie 2012, se abroga. 

     

In Monitorul Oficial nr. 297 din 24 mai 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 33/528/2013 al ministrului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale si al ministrului Finantelor Publice privind 
aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licentei de 
depozit. 

MFP a aprobat cuantumul taxei pentru eliberarea licentei de depozit 



 

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

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

Aplicarea Standardelor internationale de raportare financiara de catre 
entitatile autorizate 

 

In Monitorul Oficial nr. 297 din 24 mai 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 1/2013 al ASF pentru aprobarea Instructiunii nr. 1/2013 pentru 
modificarea Instructiunii nr. 6/2011 privind aplicarea Standardelor 
internationale de raportare financiara de catre entitatile autorizate, 
reglementate si supravegheate de CNVM. 

Principalele prevederi: 

  Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de CNVM, respectiv societatile de servicii de 
investitii financiare au obligatia pentru exercitiile financiare ale anilor 2011, 2012 si 2013 de a 
intocmi, in scop informativ, in termen de 180 de zile de la incheierea exercitiului financiar, un al 
doilea set de situatii financiare anuale in conformitate cu Standardele internationale de 
raportare financiara, obtinute prin retratarea informatiilor prezentate in situatiile financiare 
anuale intocmite in baza evidentei contabile organizate potrivit Reglementarilor contabile 
conforme cu Directiva a IV-a a CEE, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si 
supravegheate de CNVM. 

Guvernul a aprobat bugetul aferent activitatii de privatizare al 
Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului 

Principalele prevederi: 

 Se aproba suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei din Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2013, cu suma de 10.000 mii lei, la 
capitolul 61.01 „Ordine publica si siguranta nationala“, titlul VI „Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice“, pentru Administratia Nationala a Penitenciarelor, pentru bunuri si 
servicii. 

In Monitorul Oficial nr. 292 din 22 mai 2013 a fost publicata H.G. nr. 
277/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei pe 
anul 2013 pentru Administratia Nationala a Penitenciarelor, din 
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in 
bugetul de stat pe anul 2013. 

Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei 

Principalele prevederi: 

 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare si valorificare a 

activelor statului pe anul 2013 al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului, prevazut 

in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Cheltuielile totale aferente veniturilor totale inscrise in bugetul de venituri si cheltuieli al 

Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului reprezinta limite maxime, care nu pot fi 

depasite decat in cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului. 

In Monitorul Oficial nr. 294 din 23 mai 2013 a fost publicata 
H.G. nr. 257/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli aferent activitatii de privatizare si valorificare a 
activelor statului pe anul 2013 al Autoritatii pentru 
Administrarea Activelor Statului. 
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ASF a adus modificari Normelor privind calificarea profesionala si 
pregatirea continua a intermediarilor in asigurari 

In Monitorul Oficial nr. 290 din 22 mai 2013 a fost publicat Ordinul nr. 
2/2013 al ASF pentru modificarea Normelor privind calificarea 
profesionala si pregatirea continua a intermediarilor in asigurari. 

Principalele prevederi: 

 Persoanele prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a) si b), cu exceptia conducatorilor executivi ai 
brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, au obligatia sa parcurga primul program de pregatire 
profesionala continua si sa faca dovada obtinerii certificatului de absolvire a acestuia astfel: 

 persoanele ale caror nume de familie incep cu litera A pana la F inclusiv – pana la data de 
30 septembrie 2013 inclusiv; 

 persoanele ale caror nume de familie incep cu litera G pana la Q inclusiv – pana la data de 
30 noiembrie 2013 inclusiv; 

 persoanele ale caror nume de familie incep cu litera R pana la Z inclusiv – pana la data de 
28 februarie 2014 inclusiv. 

Principalele prevederi: 

 Incepand cu perioada de aplicare 24 aprilie–23 mai 2013 rata dobanzii platita la rezervele 
minime obligatorii constituite in lei este de 0,82% pe an, iar rata dobanzii platita la rezervele 
minime obligatorii constituite in euro este de 0,48% pe an. 

 

In Monitorul Oficial nr. 288 din 22 mai 2013 a fost publicata 
Circulara nr. 12/2013 a BNR privind ratele dobanzilor platite la 
rezervele minime obligatorii constituite in lei si in euro incepand 
cu perioada de aplicare 24 aprilie–23 mai 2013. 

BNR a modificat ratele dobanzilor platite la  

rezervele minime obligatorii 

Principalele prevederi: 

 Prefinantarea se acorda in cota de maximum 10% din valoarea eligibila a proiectului, in cel 
putin doua transe. 

 Prin exceptie, in cazul proiectelor care intra sub incidenta ajutorului de stat/de minimis si al 
proiectelor care au ca obiect finantarea cheltuielilor de organizare si functionare ale 
organismelor intermediare, prefinantarea se poate acorda intr-o singura transa, in cota de 
maximum 35% din valoarea totala a finantarii, conform contractului/deciziei/ordinului de 
finantare. 

In Monitorul Oficial nr. 290 din 22 mai 2013 a fost publicata H.G. nr. 
270/2013 pentru modificarea art. 15 alin. (4) din Normele metodologice 
de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea 
financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenta. 

Gestionarea financiara a instrumentelor structurale 
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BNR a stabilit rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve 
minime obligatorii 

In Monitorul Oficial nr. 288 din 22 mai 2013 a fost publicata Circulara 
nr. 11/2013 a BNR privind rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele 
de rezerve minime obligatorii in moneda nationala incepand cu 
perioada de aplicare 24 mai–23 iunie 2013. 

Au fost aduse modificari Legii privind  
performanta energetica a cladirilor 

Principalele prevederi: 

 Incepand cu perioada de aplicare 24 mai–23 iunie 2013, rata dobanzii penalizatoare pentru 
deficitele de rezerve minime obligatorii constituite in moneda nationala este de 12,50% pe an. 

In Monitorul Oficial nr. 283 din 20 mai 2013 a fost publicata Legea 
nr. 159/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
372/2005 privind performanta energetica a cladirilor. 

 A fost aprobat Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor 
Autorizati din Romania 

In Monitorul Oficial nr. 283 din 20 mai 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 13/293/2013 a Corpului Expertilor Contabili si 
Contabililor Autorizati din Romania privind aprobarea Tabloului 
Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania. 

Principalele prevederi: 
  Scopul prezentei legi este promovarea masurilor pentru cresterea performantei energetice a 

cladirilor, tinandu-se cont de conditiile climatice exterioare si de amplasament, de cerintele de 
confort interior, de nivel optim, din punct de vedere al costurilor, al cerintelor de performanta 
energetica, precum si pentru ameliorarea aspectului urbanistic al localitatilor. 

  Cresterea performantei energetice a cladirilor prin proiectarea noilor cladiri cu consumuri 
reduse de energie si prin reabilitarea termica a cladirilor existente, precum si informarea corecta 
a proprietarilor/administratorilor cladirilor prin certificatul de performanta energetica, 
reprezinta actiuni de interes public major si general in contextul economisirii energiei in cladiri, 
al imbunatatirii cadrului urban construit si al protectiei mediului. 

Principalele prevederi: 

  Se aproba Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 
cuprinzand expertii contabili, contabilii autorizati, precum si persoanele juridice de profil, 
prevazut in anexa nr. 1. 

  Se aproba lista membrilor inactivi experti contabili si contabili autorizati ai Corpului Expertilor 
Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, fara drept de exercitare a profesiei, prevazuti in 
anexa nr. 2. 
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Principalele prevederi: 

 Pana la data prezentarii la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului a primului „Proiect de 
angajament legal din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice aferente 
obiectivului/proiectului/categoriei de investitii ………. la data de ……….“, unitatile/subdiviziunile 
administrativ-teritoriale si institutiile publice din subordinea acestora, indiferent de sistemul de 
finantare, au obligatia completarii si depunerii „Situatiei angajamentelor legale din care rezulta 
cheltuieli pentru investitii publice si a creditelor bugetare aferente la data de ……….“. 

 Pentru fiecare angajament legal din care rezulta obligatii de plata aferente investitiilor publice, 
institutiile publice prevazute la alin. (1) au obligatia depunerii unui „Proiect de angajament legal 
din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de 
investitii ………. la data de ……….“, intocmit potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2, la unitatile 
teritoriale ale Trezoreriei Statului. 

 „Proiectul de angajament legal din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice aferente 
obiectivului/proiectului/categoriei de investitii ………. la data de ……….“ poate fi intocmit de 
ordonatorii de credite ai institutiilor publice prevazute la alin. (1) si depus la unitatile teritoriale 
ale Trezoreriei Statului numai dupa stingerea platilor restante inregistrate la finele anului 
anterior, respectiv a arieratelor din executia anului curent, cu respectarea prevederilor art. 14 
alin. (8) si (9) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare.  

In Monitorul Oficial nr. 290 din 22 mai 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 614/2013 al MFP pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 
273/2006 privind finantele publice locale. 

MFP a aprobat Normele metodologice de aplicare a  
Legii privind finantele publice locale 

Principalele prevederi: 

Grup-tinta 

 Absolventii de invatamant profesional si tehnic (liceu tehnologic, invatamant profesional, 
invatamant postliceal), la 6 luni, respectiv la 12 luni de la absolvirea scolii 

Obiective 

 Determinarea gradului de insertie socioprofesionala a absolventilor de invatamant 
profesional si tehnic, precum si a caracteristicilor procesului de tranzitie de la scoala la 
munca. De asemenea, se investigheaza rata de tranzitie a absolventilor de invatamant 
profesional si tehnic la urmatorul nivel de educatie, precum si determinantii acestor rate. 

In Monitorul Oficial nr. 284 din 21 mai 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 3547/2013 al MEN privind aprobarea Metodologiei pentru 
monitorizarea insertiei socioprofesionale a absolventilor de 
invatamant profesional si tehnic la 6 luni, respectiv la 12 luni de la 
absolvire. 

MEN a aprobat Metodologia pentru monitorizarea insertiei 
socioprofesionale a absolventilor de invatamant profesional 
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Principalele prevederi: 

 Senatul constata ca propunerea de regulament respecta principiul subsidiaritatii si principiul 
proportionalitatii. 

 In ceea ce priveste fondul documentului, in urma analizei realizate s-a constatat necesitatea 
amendarii textului articolului 7B – Dispozitii privind finantarea, in sensul eliminarii cuvantului 
„poate“ din continutul acestuia. 

In Monitorul Oficial nr. 296 din 23 mai 2013 a fost publicata Hotararea 
nr. 24/2013 a Senatului cu privire la propunerea de regulament al PE si 
al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 577/98. 

Opinia Senatului Romaniei privind modificarea Regulamentului privind 
organizarea unei anchete prin sondaj asupra fortei de munca 

Principalele prevederi: 

  Camera Consultantilor Fiscali este organizatie profesionala de utilitate publica, persoana juridica 
fara scop lucrativ, cu sediul in municipiul Bucuresti, din care fac parte consultantii fiscali care au 
dobandit aceasta calitate in conditiile prevazute de O.G. nr. 71/2001. 

  Persoana provenita dintr-un stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau 
din Confederatia Elvetiana care doreste sa desfasoare activitatea de consultant fiscal in Romania 
este obligata sa obtina autorizarea Camerei pe baza unei evaluari. 

In Monitorul Oficial nr. 295 din 23 mai 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 7/2013 a Camerei Consultantilor Fiscali pentru 
modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Camerei 
Consultantilor Fiscali. 

 Obtinerea autorizatiei pentru desfasurarea activitatii de  

consultant fiscal 

Principalele prevederi: 

 Articolul III din Ordinul nr. 1.640/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice 
privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a 
activitatilor conexe acestora stabilite prin O.G. nr. 27/2011, se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 

 Prevederile art. 134 indice 1 din Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare 
la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin 
O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si 
infrastructurii nr. 980/2011, intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2014. 

In Monitorul Oficial nr. 290 din 22 mai 2013 a fost publicat Ordinul nr. 
788/2013 al MT privind modificarea art. III din Ordinul nr. 1.640/2012 
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind 
aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea 
transporturilor rutiere. 

Normele metodologice privind organizarea si efectuarea transporturilor 
rutiere au suferit modificari 
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Principalele prevederi: 

  Reclamantul s-a plans ca neexecutarea hotararii pronuntate in favoarea sa i-a incalcat drepturile 
garantate la art. 6 §1 din Conventie si la art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie. 

Cu privire la admisibilitate 

 Curtea constata ca prezenta cerere nu este in mod vadit nefondata in sensul art. 35 §3 din 
Conventie. In continuare, constata ca nu prezinta niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin 
urmare, este necesar sa fie declarata admisibila. 

 Curtea a declarat cererea admisibila si a hotarat ca au fost incalcate art. 6 §1 din Conventie si 
art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie. 

 In consecinta, Curtea a hotarat: 

 ca statul parat trebuie sa asigure, prin mijloace adecvate, in termen de 3 luni de la data 
ramanerii definitive a hotararii, in conformitate cu art. 44 §2 din Conventie, executarea 
Hotararii din 18 noiembrie 1994 a Curtii de Apel Iasi; 

 ca, daca nu este executata aceasta hotarare, statul parat trebuie sa plateasca 
reclamantului suma de 20.000 EUR (douazeci de mii de euro) cu titlu de despagubire pentru 
prejudiciul material; 

 ca statul parat trebuie sa plateasca reclamantului suma de 3.000 EUR (trei mii de euro 
pentru prejudiciul moral. 

 

In Monitorul Oficial nr. 288 din 22 mai 2013 a fost publicata 
Hotararea CEDO din data de 17 iunie 2008 in cauza Irimia impotriva 
Romaniei. 

 CEDO a condamnat Romania in cauza Irimia pentru incalcarea  
articolului 6 din Conventie 

Principalele prevederi: 

 Dezvoltarea rapida a tehnologiilor moderne de informatii si comunicatii – conditie sine qua non 
a edificarii societatii informationale – a avut un impact major asupra ansamblului social, marcand 
adevarate mutatii in filozofia de functionare a economicului, politicului si culturalului, dar si 
asupra vietii de zi cu zi a individului. Practic, in prezent, accesul facil la tehnologia informatiei si 
comunicatiilor reprezinta una dintre premisele bunei functionari a societatii moderne. 

 Spatiul cibernetic se caracterizeaza prin lipsa frontierelor, dinamism si anonimat, generand 
deopotriva oportunitati de dezvoltare a societatii informationale bazate pe cunoastere, dar si 
riscuri la adresa functionarii acesteia (la nivel individual, statal si chiar cu manifestare 
transfrontaliera). 

In Monitorul Oficial nr. 296 din 23 mai 2013 a fost publicata H.G. nr. 
271/2013 pentru aprobarea Strategiei de securitate cibernetica a 
Romaniei si a Planului de actiune la nivel national privind 
implementarea Sistemului national de securitate cibernetica. 

Implementarea Sistemului national de securitate cibernetica 
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Principalele prevederi: 

 Prin Incheierea din 5 decembrie 2012, Tribunalul Bucuresti – Sectia a IX-a contencios 
administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a 
dispozitiilor art. 257 alin. (2) lit. e) raportate la dispozitiile art. 257 alin. (2) lit. a)–d) si f) din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in forma anterioara modificarii acestor 
dispozitii prin O.U.G. nr. 93/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind 
reforma in domeniul sanatatii. 

 Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate ridicata in Dosarul 
nr. 74.649/3/CA/2011 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal si 
constata ca dispozitiile art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul 
sanatatii, in redactarea de la intrarea in vigoare a acestora si pana la modificarile ce le-au fost 
aduse prin O.U.G. nr. 93/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind 
reforma in domeniul sanatatii, sunt neconstitutionale in masura in care obliga persoanele ce 
datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate asupra veniturilor din pensii la plata 
acestei contributii cumulat cu cea datorata asupra veniturilor obtinute din cedarea folosintei 
bunurilor, din dividende si dobanzi, din drepturi de proprietate intelectuala realizate in mod 
individual si/sau intr-o forma de asociere si altor venituri care se supun impozitului pe venit. 

 

In Monitorul Oficial nr. 296 din 23 mai 2013 a fost publicata Decizia 
nr. 164/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de 
neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in redactarea de la 
data intrarii in vigoare a acestora si pana la modificarile ce le-au fost 
aduse prin O.U.G. nr. 93/2008. 

 CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a Legii rivind reforma in 
domeniul sanatatii anterior modificarii acesteia in 2008 

Principalele prevederi: 

 Prin Incheierea din 9 februarie 2012, pronuntata in Dosarul nr. 1.812/295/2011, Judecatoria 
Sannicolau Mare a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a 
dispozitiilor art. II alin. (6) din O.G. nr. 29/2011 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Societatea Comerciala „Delphi 
Packard Romania“ – S.R.L. din Sannicolau Mare intr-o cauza ce are ca obiect solutionarea unei 
plangeri contraventionale. 

 Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate ridicata de 
Societatea Comerciala „Delphi Packard Romania“ – S.R.L. din Sannicolau Mare in Dosarul nr. 
1.812/295/2011 al Judecatoriei Sannicolau Mare si constata ca dispozitiile art. II alin. (6) din O.G. 
nr. 29/2011 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala sunt neconstitutionale. 

In Monitorul Oficial nr. 290 din 22 mai 2013 a fost publicata Decizia 
nr. 101 din 28 februarie 2013 a Curtii Constitutionale referitoare la 
exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (6) din 
O.G. nr. 29/2011 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala. 

Modificarile aduse Codului de procedura fiscala prin O.G. 29/2011  

sunt neconstitutionale 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor si Senat 

Proiecte de lege inregistrate la Camera Deputatilor pe ordinea de zi 

 Propunere legislativa privind modificarea si completarea art. 30 din Legea nr. 255/2010 privind 
exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, 
judetean si local  
 
 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, 
cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment 

Proiecte de lege inregistrate la Senat pe ordinea de zi  

 Propunere legislativa pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificarile si completarile ulterioare   
 
 Propunere legislativã pentru modificarea si completarea Legii nr. 14/2003 a partidelor politice   
 
 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii farmaciei nr. 266/2008, republicata  
 
 Propunere legislativa pentru completarea O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, 
cu modificarile si completarile ulterioare  
 
 Propunere legislativa pentru completarea art. 9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea 
situatiei juridice a unor imobile cu destinatie de locuinte, trecute in proprietatea statului   
 
 Propunere legislativa pentru modificarea alin. (5) al art. 41 din Legea nr. 119/1996 cu privire la 
actele de stare civila, republicata   
 
 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii  
 
 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si 
promovarea drepturilor copilului   
 
 Propunere legislativa pentru modificarea alin. (2) al art. 112 din O.G. nr. 93/2003 privind Codul de 
procedura fiscala 
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Proces Procesul legislativ la Camera Deputatilor si Senat 

ul legislativ la Camera Deputatilor si Senat 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege si propuneri legislative primite pentru dezbatere 

si adoptare 
 

 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si 
functionarea institutiei Avocatului Poporului 

 
- termen pentru depunerea amendamentelor: 20.05.2013 
- termen pentru depunerea raportului: 21.05.2013 

 
 Propunere legislativa privind proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 13/2011 privind 

aprobarea O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice 
locale 

 
- termen pentru depunerea amendamentelor: 14.05.2013 
- termen pentru depunerea raportului: 21.05.2013 

 
 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar 

de pensii publice 
 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 14.05.2013 
- termen pentru depunerea raportului: 21.05.2013 

 
 Propunere legislativa pentru modificarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia 

lunara pentru cresterea copiilor 
 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 14.05.2013 
- termen pentru depunerea raportului: 21.05.2013 

 
 Propunere legislativa privind modificarea si completarea art. 1 din Legea nr. 84/2012 privind unele 

masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare 

 
- termen pentru depunerea amendamentelor: 21.05.2013 
- termen pentru depunerea raportului: 28.05.2013 

 
 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice 

a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului 
 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 21.05.2013 
- termen pentru depunerea raportului: 29.05.2013 

 
 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.G. nr. 12/2008 privind organizarea si 

finantarea rezidentiatului 
- termen pentru depunerea amendamentelor: 21.05.2013 
- termen pentru depunerea raportului: 28.05.2013 

 



 

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

  

16 

Procesul legislativ la Camera Deputatilor si Senat 

 

 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Modificari privind informatiile ce trebuie puse la dispozitia calatorilor in cazul transporturilor personale cu 
produse de origine animala 
 

In Jurnalul Oficial nr. L135 din 22 mai 2013 a fost publicat Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 
467/2013 al Comisiei din 16 mai 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 206/2009 privind introducerea 
in Comunitate a transporturilor personale cu produse de origine animala, in ceea ce priveste informatiile care 
trebuie puse la dispozitia calatorilor si a publicului larg in cadrul afiselor. 
Este necesar sa se revizuiasca formularea si modul de prezentare a mesajului continut in afisele respective 
pentru a fi mai clar pentru calatori si publicul larg. Prezentul regulament intra in vigoare sub rezerva si la data 
intrarii in vigoare a Tratatului de aderare a Croatiei. 
 
Consiliul a emis o decizie privind schimbul automatizat de date privind datele dactiloscopice in Romania 
 

In Jurnalul Oficial nr. L138 din 24 mai 2013 a fost publicata Decizia Consiliului din 14 mai 2013 privind 
lansarea schimbului automatizat de date in ceea ce priveste datele dactiloscopice in Romania (2013/229/UE). 
In scopul cautarii automatizate a datelor dactiloscopice, Romania a pus in aplicare pe deplin dispozitiile 
generale privind protectia datelor din capitolul 6 din Decizia 2008/615/JAI si poate primi si furniza date cu 
caracter personal in temeiul art. 9 din respectiva decizie incepand cu 14 mai 2013. 
 
Cerere de propuneri 2013 – Circulatia filmelor in era digitala 
 

In Jurnalul Oficial nr. L140 din 18 mai 2013 a fost publicata Actiunea pregatitoare a Comisiei Europene 
„Circulatia filmelor in era digitala” – Cerere de propuneri 2013 (2013/C 140/08). 
 

Termenul-limita de depunere a cererilor este 6 septembrie 2013. 
 

Cererile trebuie trimise la adresa: 
European Commission 
Directorate-General for Education and Culture 
Directorate E — Culture and Creativity 
Unit E3 — Creative Europe Programme — MEDIA 
Office: J-70 01/141 
1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË 
Detalii complete privind programul de lucru, orientarile si formularele de candidatura se pot obtine la adresa: 
http://ec.europa.eu/media 
 
Cerere de propuneri MEDIA 2007  
 

In Jurnalul Oficial nr. L142 din 22 mai 2013 a fost publicata Cererea de propuneri MEDIA 2007 – Sprijin 
pentru punerea in aplicare a proiectelor-pilot (2013/C 142/04). Prezentul anunt are la baza Decizia nr. 
1718/2006/CE din 15 noiembrie 2006 privind punerea in aplicare a unui program de sprijin pentru sectorul 
audiovizual european. 
 

Propunerile trebuie trimise Agentiei Executive (EACEA) pana la 15 iulie 2013.  
 

Propunerile trebuie trimise la adresa: 
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
MEDIA 2007 — Pilot Projects — EACEA/08/13 
Ms Sari Vartiainen 
BOUR 03/66 
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 
1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË 
 

Nu vor fi acceptate propuneri trimise prin fax sau prin e-mail.  
 

Ghidul detaliat si formularele de cerere sunt disponibile la adresa de internet: 
http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/new-technologies/index_en.htm 
 

http://ec.europa.eu/media
http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/new-technologies/index_en.htm
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Concursuri europene 
 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. C 141 din 18 mai 2013 a fost publicata ultima publicatie CJUE. 

 

 

Jurisprudenta europeana 
 

 Oficiul European pentru Selectia Personalului (EPSO) organizeaza urmatorul concurs general: 

EPSO/AD/254/13 – Sef de unitate* (AD 12) 

Unitatea „Dezafectare nucleara” (Ispra, Italia) 

Centrul Comun de Cercetare, Comisia Europeana 

Anuntul de concurs se publica in 23 de limbi in Jurnalul Oficial C 143 A din 23 mai 2013. 

Puteți obtine informatii suplimentare pe site-ul EPSO:  

http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/RO 

Trebuie sa va inscrieti pe cale electronica, urmand procedura indicata pe site-ul internet al EPSO si, in 

special, in Instructiunile pentru inscriere. 

Termen-limita (inclusiv validarea): 25 iunie 2013, ora 12.00 (dupa-amiaza), ora Bruxelles-ului. 

In paralel cu inscrierea electronica, trebuie sa tipariti o copie a actului de candidatura electronic pe 

care l-ati validat, sa semnati acest document si sa il trimiteti impreuna cu documentele justificative 

pertinente la adresa urmatoare: 

Office europeen de selection du personnel (EPSO) C-25 Concours general EPSO/AD/254/13 1049 

Bruxelles/BrusselBELGIQUE/BELGIË 

Modalitati: a se vedea punctul 6.1 din Ghidul aplicabil concursurilor generale. 

Inainte de a va depune candidatura la oricare dintre posturile europene scoase la concurs, 
trebuie sa cititi cu atentie Ghidul aplicabil concursurilor generale, publicat in Jurnalul Oficial 
nr. C 270A din 7 septembrie 2012, precum si pe site-ul internet al EPSO.  

 

 
 

http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/RO
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 
 

Se pot consulta urmatoarele ghiduri:  

 Ghidul Solicitantului - Conditii generale 2013  

 Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice 

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

adresa de e-mail: posdru_consultaregscs2013@fseromania.ro, pana la data de 31 mai. 

Ghidurile solicitantului POS DRU au fost puse in 
dezbatere  
 
Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POS DRU) a publicat pentru consultare 
ghidurile solicitantului. 

Lucrarile de dezvoltare a transportului si distributia de energie  
vor fi considerate de utilitate publica 

Ministerul Economiei a publicat in data de 22 mai un proiect de lege pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza 
de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, 
judetean si local. 

Proiectul propune modificarea si completarea prevederilor art. 1 din Legea nr. 255/2010 prin 
introducerea lucrarilor de dezvoltare a transportului si distributia de energie electrica precum, 
declararea acestor lucrari ca lucrari de utilitate publica. 

Se prevede desemnare a Agentiei Nationale de Resurse Minerale expropriator pentru lucrarile care 
au ca scop finantarea investitiilor in reteaua de transport gaze naturale. 

Nu in ultimul rand, se propune abrogarea Legii nr. 210/2010, evitand astfel existenta in paralel a 
unor reglementari speciale in domeniul exproprierii. 

 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. 

Plafoanele unor indicatori din cadrul fiscal-bugetar vor fi aprobate 

Ministerul Finantelor Publice a publicat in data de 21 mai un proiect de lege 
pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar. 

Proiectul prevede: aprobarea plafoanelor pe termen mediu pentru anumiti indicatori bugetari, ceea ce 
va permite incurajarea deciziilor de politici sustenabile fiscal prin cunoasterea principiilor fiscale si a 
regulilor privind veniturile, cheltuielile si soldul bugetar, datoria publica; continuarea unor masuri 
adoptate in anii 2009-2012, adoptarea unor acte normative in anul 2013, precum si noi masuri care sa 
conduca la o monitorizare mai riguroasa a cheltuielilor bugetare; management solid si transparent. 

 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. 

http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/stiri-am-oi/2013/05_mai/23/Ghid_Conditii_generale_2013.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1515-posdru
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MFP doreste modificarea nivelului dobanzii datorate pentru  
neachitarea la termenul de scadenta a obligatiilor fiscale 

Ministerul Finantelor Publice a publicat in data de 23 mai un proiect de 
ordonanta de urgenta privind reglementarea unor masuri fiscale. 

In prezent, pentru neachitarea la termenul de scadenta a obligatiilor de plata se datoreaza, dupa 

acest termen, dobanzi si penalitati de intarziere. Nivelul dobazii este de 0,04% (14,6% pe an) si se 

calculeaza pe fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si 

pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Nivelul penalitatii de intarziere este in functie de 

perioada de intarziere. 

Pentru a opera stingerea obligatiilor fiscale prin aceasta modalitate, debitorul trebuie sa formuleze 

cererea si sa o depuna la organul fiscala, fara a face o distinctie intre debitorul originar sau 

debitorul garant. 

In domeniul procedurii fiscale, printre altele se propune se propune: inlocuirea penalitatii fixe de 5% 

sau 15% cu o penalitate de 0,02% pe zi de intarziere (7,3% pe an); se propune ca si persoanele care 

devin debitori in conditiile art. 25 alin. (2) lit. d) din Codul de procedura fiscala sa poata oferi un bun 

imobil (de regula bunul afectat garantarii) pentru a se stinge obligatiile fiscale. 

Proiectul mai propune unele modificari si in domeniul esalonarii la plata si acordarii de facilitati sub 

forma amanarii la plata a obligatiilor fiscale. 

 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. 

Procedura privind criza fnanciara si insolventa unitatilor  
administrativ-teritoriale a fost elaborata 

Ministerul Finantelor Publice a publicat in data de 20 mai un proiect de 
ordonanta de urgenta privind criza financiara si insolventa unitatilor 
administrativ-teritoriale. 

Proiectul completeaza un set larg de reforme ale politicilor financiare ale unitatilor administrativ-
teritoriale si are ca scop intarirea situatiei financiare a unitatilor administrativ-teritoriale si sprijinirea 
disciplinei economico-financiare a acestora. Reglementeaza procedura privind criza financiara si 
insolventa unitatilor administrativ-teritoriale, modul de implicare al institutiilor abilitate in redresarea 
economico-financiara a unitatii administrativ-teritoriale in situatia de criza financiara si de insolventa, 
drepturile si obligatiile creditorilor unitatii administrativ-teritoriale, precum si drepturile si obligatiile 
autoritatilor administratiei publice locale. Procedura privind criza financiara si insolventa da 
posibilitatea autoritatilor administratiei publice locale de a: 

a) imbunatati situatia economico-financiara astfel incat sa asigure furnizarea serviciilor esentiale; 
b) indeplini la termen obligatiile de plata; 
c) indeplini obligatiile financiare fata de angajati, comercianti si furnizori; promova procedurile 
financiar-contabile, practicile bugetare si de impozitare necesare redresarii economico-financiare.  

 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. 
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  I U N I E      

Vineri 7 

iunie 

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 

Agenda obligatiilor fiscale 1 - 7 Iunie 

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://www.infolegal.ro/agenda-obligatiilor-fiscale-aprilie/2012/04/04/agenda-obligatiilor-fisc
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 In cazul vehiculelor rutiere motorizate, 
aflate in proprietate sau in folosinta, care nu 
fac obiectul limitarii deducerii cheltuielilor, se 
aplica regulile generale de deducere. 

 In cadrul cheltuielilor supuse limitarii fiscale 
se cuprind cheltuielile direct atribuibile fiecarui 
vehicul, inclusiv cele reprezentand: impozitele 
locale, asigurarea obligatorie de raspundere 
civila auto, inspectiile tehnice periodice, 
rovinieta si altele. 

 In vederea acordarii deductibilitatii integrale 
la calculul venitului net anual, justificarea 
utilizarii vehiculelor se efectueaza pe baza 
documentelor justificative si prin intocmirea 
foii de parcurs care trebuie sa cuprinda cel 
putin urmatoarele informatii: categoria de 
vehicul utilizat, scopul si locul deplasarii, 
kilometrii parcursi, norma proprie de consum 
carburant pe kilometru parcurs. 

Ce tipuri de cheltuieli nu sunt considerate deductibile? 

Astfel, sunt considerate a fi cheltuieli deductibile: 
 sumele si bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei; 
 cheltuielile corespunzatoare veniturilor neimpozabile ale caror surse se afla pe 

teritoriul Romaniei sau in strainatate; 
 impozitul pe venit datorat pentru activitatea desfasurata, inclusiv impozitul pe 

venitul realizat in strainatate; 
 cheltuielile cu primele de asigurare, altele decat cele prezentate pe parcursul 

prezentului subcapitol ca fiind deductibile, etc. 

Va dorim lectura placuta! 

 
 
Autor: Miricescu Emilian, Nica Adrian, Catarama Delia, 
Stefan D., Tatu Lucian, Serbanescu Cosmin 
 
Fiscalitate. De la lege la practica. Editia 8, Editura 
C.H.Beck 2013. 
 

 

 Cheltuielile care intra sub incidenta acestor prevederi nu includ cheltuielile 
privind amortizarea. 

http://www.infolegal.ro/tag/contribuabil/
http://www.beckshop.ro/fiscalitate_de_la_lege_la_practica_editia_8-p6302.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte+recomandata&utm_campaign=promo+beckshop
http://www.beckshop.ro/fiscalitate_de_la_lege_la_practica_editia_8-p6302.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte+recomandata&utm_campaign=promo+beckshop
http://www.beckshop.ro/fiscalitate_de_la_lege_la_practica_editia_8-p6302.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte+recomandata&utm_campaign=promo+beckshop
http://www.beckshop.ro/fiscalitate_de_la_lege_la_practica_editia_8-p6302.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte+recomandata&utm_campaign=promo+beckshop
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