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MAI a aprobat regulamentul de organizare al Directiei afaceri europene 
si relatii internationale 

In Monitorul Oficial nr. 300 din 27 mai 2013 a fost publicat Ordinul nr. 
64/2013 al ministrului Afacerilor Interne pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare a Directiei afaceri 
europene si relatii internationale. 

Principalele prevederi: 

 Directia afaceri europene si relatii internationale, denumita in continuare DAERI, functioneaza 
ca structura de specialitate in cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, 
denumit in continuare MAI, fara personalitate juridica, ce asigura coordonarea generala a 
activitatilor MAI in domeniul afacerilor europene si al relatiilor internationale, precum si 
punerea in aplicare a legislatiei care reglementeaza gestionarea acestor domenii de activitate. 

 Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, DAERI are competenta teritoriala generala. DAERI 
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. 

 DAERI avizeaza propunerile de infiintare, de reorganizare sau de desfiintare a structurilor de 
afaceri europene si de relatii internationale din cadrul institutiilor si structurilor aflate in 
subordonarea sau coordonarea MAI. 

In Monitorul Oficial nr. 316 din 31 mai 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 71/2013 al ministrului Afacerilor Interne pentru 
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 
aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrari. 

A fost aprobat Regulamnetul de organizare si functionare al 
Inspectoratului General pentru Imigrari 

Principalele prevederi: 

 Inspectoratul General pentru Imigrari, infiintat in temeiul art. II din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 18/2012 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 
privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne si pentru modificarea unor 
acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 118/2012, denumit in 
continuare I.G.I., este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate 
juridica, organizat la nivel central si teritorial, in subordinea Ministerului Afacerilor Interne, 
denumit in continuare M.A.I., care are ca scop implementarea politicilor Romaniei in domeniul 
migratiei, azilului si integrarii strainilor, precum si a legislatiei relevante in aceste domenii. 

 Structura organizatorica a aparatului propriu si atributiile I.G.I. sunt aprobate prin Hotararea 
Guvernului nr. 639/2007 privind structura organizatorica si atributiile Inspectoratului General 
pentru Imigrari, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 I.G.I. isi desfasoara activitatea sub coordonarea secretarului de stat desemnat in acest sens. 

 In domeniile de competenta I.G.I. coopereaza cu: 

 celelalte unitati ale M.A.I.; 

 institutii similare din alte tari; 

 organisme internationale si organizatii nonguvernamentale, in baza intelegerilor la care 
Romania este parte; 

 misiunile diplomatice si oficiile consulare acreditate in Romania, in conditiile legii. 
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Raspunderea patrimoniala a functionarilor publici din sistemul 
administratiei penitenciare 

In Monitorul Oficial nr. 317 din 31 mai 2013 a fost publicat Ordinul 

nr. 1760/C/2013 al ministrului Justitiei pentru aprobarea 

Metodologiei privind stabilirea raspunderii patrimoniale a 

functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei 

penitenciare. 

In Monitorul Oficial nr. 315 din 31 mai 2013 a fost publicat Ordinul nr. 
73/2013 al ministrului Afacerilor Interne privind organizarea si 
functionarea camerelor de corpuri delicte. 

Au fost adoptate normele privind organizarea si functionarea 
camerelor de corpuri delicte 

Principalele prevederi 

 Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare sunt obligati sa 
gestioneze, sa pastreze si sa foloseasca patrimoniul sistemului administratiei penitenciare in 
conditiile prevazute de actele normative in vigoare. 

 Raspunderea patrimoniala a functionarilor publici cu statut special din sistemul 
administratiei penitenciare se angajeaza in situatiile prevazute de Legea nr. 293/2004 privind 
Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, 
republicata, cu modificarile ulterioare. 

Principalele prevederi: 

 Camerele de corpuri delicte se organizeaza si functioneaza in cadrul Inspectoratului General 

al Politiei Romane, Inspectoratului General al Politiei de Frontiera si Inspectoratului General 

al Jandarmeriei Romane sau, dupa caz, la nivelul structurilor teritoriale ale acestor institutii. 

 In camerele de corpuri delicte se depun spre pastrare, in conditiile prevazute de prezentul 

ordin, bunurile care constituie mijloace materiale de proba, ridicate cu ocazia constatarii sau 

cercetarii unor infractiuni, precum si alte categorii de bunuri ridicate potrivit legii de catre 

personalul Ministerului Afacerilor Interne. 

 In raport cu natura bunurilor ridicate, la nivelul unitatilor Ministerului Afacerilor Interne se 

organizeaza, in conditiile prezentului ordin, urmatoarele tipuri de camere de corpuri delicte: 

 camere de corpuri delicte in care se pastreaza bunuri nesupuse unui regim special; 

 camere de corpuri delicte in care se pastreaza autovehiculele ridicate; 

 camere de corpuri delicte in care se pastreaza armele si munitiile; 

 camere de corpuri delicte in care pastreaza substante aflate sub control national. 

  Bunurile din categoria celor care se introduc in camera de corpuri delicte se predau la 

camerele de corpuri delicte organizate la nivelul unitatii din care face parte personalul 

Ministerului Afacerilor Interne care le-a ridicat, cu exceptia situatiei in care organul de 

urmarire penala sau instanta de judecata dispune altfel. 
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Guvernul a adus modificari statutului judecatorilor si procurorilor 

Principalele prevederi: 

  In cazul in care functiile de presedinte sau vicepresedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie ori 
de presedinte de sectie devin vacante ca urmare a expirarii mandatului, candidatura se depune 
cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea mandatului, dar nu mai devreme de 60 de zile pana la 
momentul in care functia urmeaza a se vacanta. 

In Monitorul Oficial nr. 303 din 28 mai 2013 a fost publicata O.U.G. nr. 

48/2013 pentru completarea art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind 

statutul judecatorilor si procurorilor. 

Principalele prevederi: 

 Evaluarea performantelor profesionale individuale anuale si promovarea personalului 
contractual din cadrul Ministerului Public se realizeaza potrivit legii si prezentului regulament. 

 Prezentul regulament stabileste cadrul general pentru realizarea urmatoarelor obiective: 

 asigurarea concordantei dintre cerintele si standardele postului, descrise in fisa postului, 
si calitatile angajatului: profesionale, aptitudinale si atitudinale; 

 asigurarea unui sistem motivational, care sa determine cresterea performantelor 
profesionale individuale, prin promovarea in grade ori trepte profesionale imediat 
superioare. 

 Pentru atingerea acestor obiective prezentul regulament prevede: 

 evaluarea posturilor in functie de caracteristicile descriptive privind exigentele si 
performantele pe care acestea le impun angajatilor; 

 evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor in raport cu cerintele posturilor. 

Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual 

 Evaluarea performantelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectiva a activitatii 
personalului, prin compararea gradului de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de evaluare 
stabilite pentru perioada respectiva cu rezultatele obtinute in mod efectiv. 

 Evaluarea performantelor profesionale individuale trebuie facuta cu probitate, deontologie 
profesionala si obiectivitate. 

 Procedura evaluarii se realizeaza in urmatoarele etape: 

 completarea fisei de evaluare de catre evaluator; 

 interviul; 

 contrasemnarea fisei de evaluare. 

In Monitorul Oficial nr. 303 din 28 mai 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 84/2013 al Ministerului Public, Parchetul de pe langa Inalta 
Curte de Casatie si Justitie pentru aprobarea Regulamentului 
privind evaluarea performantelor profesionale individuale anuale si 
promovarea personalului contractual din cadrul Ministerului Public. 

Evaluarea performantelor profesionale individuale anuale a 
personalului contractual din cadrul Ministerului Public 
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Operatorii in agricultura ecologica au obligatia inscrierii la MADR pana la 
data de 31 august 

Principalele prevederi: 

 In fiecare an, pana la data de 31 august (inclusiv), operatorii au obligatia de a-si inregistra 
activitatea la MADR. 

 Inregistrarea operatorilor care valorifica produse rezultate din livezile razlete taranesti se face 
conform prevederilor art. 68 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 
2008, in acest sens fiind necesare: 

 lista subcontractantilor, respectiv a proprietarilor terenurilor cu pomi razleti, conditia 
necesara fiind ca acestia sa fie supusi sistemului de control; 

 existenta unui acord scris prin care subcontractantii isi supun exploatatia sistemului de 
control; 

 un sistem corespunzator al documentelor contabile prin care se poate asigura trasabilitatea 
produselor. 

In Monitorul Oficial nr. 301 din 27 mai 2013 a fost publicat Ordinul nr. 

378/2013 al MADR privind modificarea si completarea Ordinului 

ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 219/2007 pentru 

aprobarea regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura 

ecologica. 

Principalele prevederi: 

 Hotararea instituie o schema de ajutor de stat avand ca obiectiv acordarea de ajutoare de 

minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii, denumite in continuare 

IMM-uri, care isi desfasoara activitatea in toate sectoarele de activitate. 

Criterii de eligibilitate 

 Prezenta hotarare se aplica ajutoarelor acordate intreprinderilor din toate sectoarele, cu 

exceptia celor prevazute la art. 1 alin. (1) din Regulament: 

 ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele 

pescuitului si acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului 

din 17 decembrie 1999 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor 

pescaresti si de acvacultura; 

 ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in productia primara 

de produse agricole, astfel cum sunt enumerate in anexa I la Tratatul privind functionarea 

Uniunii Europene, denumit in continuare Tratat; 

 ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in transformarea si 

comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate in anexa I la Tratat, atunci 

cand valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii produselor in cauza 

achizitionate de la producatorii primari ori introduse pe piata de intreprinderile in cauza, 

etc. 

In Monitorul Oficial nr. 305 din 28 mai 2013 a fost publicata H.G. 
nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru 
investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii. 

Care sunt criteriile de eligibilitate pentru acordarea ajutoarelor de 
minimis pentru IMM-uri 
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Guvernul a adoptat noi masuri in domeniul instrumentelor structurale 

In Monitorul Oficial nr. 302 din 27 mai 2013 a fost publicata O.U.G. 
nr. 47/2013 privind unele masuri in domeniul instrumentelor 
structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri 
externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare in 
domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi. 
 

Principalele prevederi 

 Ordonanta de urgenta reglementeaza modul de exercitare a evaluarii si controlului capacitatii 
administrative, masurile care se pot stabili de catre Autoritatea de Management POS Transport, 
sanctiunile ce pot fi dispuse de Autoritatea de Management POS Transport impotriva 
beneficiarilor directi ca urmare a nepunerii in aplicare a masurilor stabilite de catre Autoritatea 
de Management POS Transport in exercitarea evaluarii si controlului capacitatii administrative, 
precum si caile de atac administrative impotriva actelor emise de Autoritatea de Management 
POS Transport ca urmare a exercitarii controlului capacitatii administrative la nivelul 
beneficiarilor directi, finantati din fonduri externe nerambursabile. 

 Beneficiari directi pentru care se exercita evaluarea si controlul capacitatii administrative 
potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta sunt beneficiarii prevazuti la art. 5 alin. (2) 
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a 
instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul de convergenta, aprobata cu 
modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Principalele prevederi: 

 Rambursarea imprumutului de catre unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale se 

efectueaza in transe trimestriale egale incepand cu trimestrul urmator acordarii acestuia. 

 Pentru imprumuturile acordate inainte de data intrarii in vigoare a Legii nr. 140/2013 pentru 

aprobarea O.U.G. nr. 3/2013, pentru care exista incheiate conventii de imprumut cu 

unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale in conditiile O.U.G. nr. 3/2013, Ministerul 

Finantelor Publice incheie acte aditionale, tinand cont de urmatoarele situatii: 

 pentru unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care au avut una sau doua obligatii de 

plata scadente inainte de data intrarii in vigoare a Legii nr. 140/2013 si au achitat aceste 

obligatii, graficul de plata se modifica cu date de plata trimestriale determinate in functie de 

data acordarii imprumutului.     

 pentru unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care au avut una sau doua obligatii de 

plata scadente inainte de data intrarii in vigoare a Legii nr. 140/2013, au achitat aceste 

obligatii si au efectuat plati in avans, graficul de plata se modifica corespunzator celor 

mentionate anterior: 

 pentru unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care au restante la obligatiile de 

plata, dobanda de intarziere se calculeaza pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 140/2013 

si se stinge la data efectuarii platii.  

In Monitorul Oficial nr. 308 din 29 mai 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 632/2013 al ministrului Finantelor Publice privind 
modificarea si completarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea prevederilor art. 2–5 din O.U.G. nr. 3/2013. 

Reglementarea unor masuri pentru reducerea  

unor arierate din economie 
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Au fost aduse noi modificari Codului fiscal 

 

In Monitorul Oficial nr. 310 din 29 mai 2013 a fost publicata Legea nr. 
168/2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2013 
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. 

Principalele prevederi: 

 Persoanele juridice romane, persoanele fizice rezidente, precum si sediul permanent/sediul 
permanent desemnat din Romania apartinand persoanelor juridice straine beneficiare ale unor 
prestari de servicii de natura activitatilor de lucrari de constructii, montaj, supraveghere, 
consultanta, asistenta tehnica si orice alte activitati, executate de persoane juridice straine sau 
fizice nerezidente pe teritoriul Romaniei, au obligatia sa inregistreze contractele incheiate cu 
acesti parteneri la organele fiscale competente, potrivit procedurii instituite prin ordin al 
presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. 

 Contractele incheiate pentru activitati desfasurate in afara teritoriului Romaniei nu fac obiectul 
inregistrarii potrivit prezentelor dispozitii. Pentru incadrarea ca sediu permanent a unui santier 
de constructii sau a unui proiect de constructie, ansamblu ori montaj sau a activitatilor de 
supraveghere legate de acestea si a altor activitati similare se va avea in vedere data de incepere 
a activitatii din contractele incheiate sau orice alte informatii ce probeaza inceperea activitatii. 
Perioadele consumate pentru realizarea unor contracte conexe care sunt legate in mod direct cu 
primul contract ce a fost executat se adauga la perioada care s-a consumat la realizarea 
contractului de baza.» 

 In cazul contribuabililor care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele 
internationale de raportare financiara si care stabilesc pentru amortizarea mijloacelor fixe 
specifice activitatii de explorare si productie a resurselor de petrol si gaze si alte substante 
minerale politici contabile specifice domeniului de activitate, in concordanta cu cele mai recente 
norme ale altor organisme de normalizare care utilizeaza un cadru general conceptual similar 
pentru a elabora standarde de contabilitate, alte documente contabile si practicile acceptate ale 
domeniului de activitate, valoarea fiscala ramasa neamortizata a mijloacelor fixe casate se 
deduce prin utilizarea metodei de amortizare fiscala utilizate inainte de casarea acestora, pe 
perioada ramasa. 

Principalele prevederi: 

 Oficiul National pentru Jocuri de Noroc, denumit in continuare Oficiul, este organizat si 
functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale cu atributii in domeniul 
jocurilor de noroc, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului Romaniei. 

 Personalul necesar desfasurarii activitatii Oficiului este format din demnitari, functionari publici 
si personal contractual, numit sau angajat, dupa caz, cu respectarea dispozitiilor legale, in limita 
numarului maxim de 200 de posturi, inclusiv demnitarii si cabinetul presedintelui. 

In Monitorul Oficial nr. 311 din 30 mai 2013 a fost publicata H.G. nr. 
298/2013 privind organizarea si functionarea Oficiului National 
pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea H.G. nr. 870/2009 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 
77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc. 

Guvernul a adoptat normele privind organizarea si functionarea Oficiului 
National pentru Jocuri de Noroc 
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Statutul CEC BANK a fost modificat 

In Monitorul Oficial nr. 315 din 31 msi 2013 a fost publicat Ordinul nr. 
689/2013 al ministrului Finantelor Publice pentru modificarea Statutului 
CEC BANK – S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor 
nr. 425/2008. 

Principalele prevederi: 

 Capitalul social al Bancii, subscris si varsat integral, este de 1.124.443.300 lei, impartit in 
11.244.433 de actiuni nominative, cu o valoare nominala de 100 lei/actiune. 

Principalele prevederi: 

 Psihologii cu drept de libera practica, denumiti in continuare psihologi, care isi desfasoara 
activitatea in sistemul public de sanatate se pensioneaza la varsta de 65 de ani, indiferent de 
sex. 

 La cerere pot continua activitatea profesionala pana la implinirea varstei de 70 de ani 
psihologii care: 

 detin titlul de membru titular sau membru corespondent al Academiei Romane; 

 detin titlul de profesor universitar; 

 detin titlul de cercetator stiintific gradul I; 

 detin titlul de doctor in psihologie. 

 

In Monitorul Oficial nr. 302 din 27 mai 2013 a fost publicata Hotararea nr. 
2/2013 a Colegiului Psihologilor din Romania pentru aprobarea Normelor 
privind standardele de calitate in serviciile psihologice din sistemul public 
de sanatate. 

Standardele de calitate in serviciile psihologice din  

sistemul public de sanatate 

Principalele prevederi: 

 Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice elaboreaza pana la data 
de 1 noiembrie 2013: 

 normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aproba prin hotarare a 
Guvernului; 

 proiectul de act normativ de completare a Hotararii Guvernului nr. 10/2013 privind 
organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor 
Varstnice, cu modificarile ulterioare, cu atributiile referitoare la activitatile de 
standardizare si acreditare prevazute la art. 20. 

In Monitorul Oficial nr. 314 din 30 mai 2013 a fost publicata OUG nr. 
49/2013 pentru modificarea art. 37, precum si pentru prorogarea 
termenelor prevazute la art. 35 alin. (2) si art. 38 din Legea nr. 197/2012 
privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale. 

Asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale 
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Care sunt criteriile pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de 
handicap 

In Monitorul Oficial nr. 313 din 30 mai 2013 a fost publicat Ordinul nr. 
692/982/2013 al MS si al MMFPSPV privind modificarea cap. 1 din 
anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al 
ministrului sanatatii publice nr. 762/1.992/2007. 

Evaluarea persoanelor cu dezvoltare incompleta a functiilor mentale, in vederea 
incadrarii in grad de handicap 

 

PARAMETRI 

FUNCTIONALI 

1. Evaluarea comportamentului adaptativ, respectiv: 

a) capacitatea de invatare (QI, memorie, atentie); 

b) nivelul de dezvoltare bio-psiho-comportamentala (varsta mentala, 

nivelul dezvoltarii limbajului); 

c) nivelul de autonomie sociala. 

2. Instrumente de lucru: 
a) examen psihiatric; 

b) teste psihologice; 

c) scala GAFS (Global Assesment of Functioning Scale). 

DEFICIENTA 

USOARA 

HANDICA

P USOR 

a) intarzierea mintala usoara (nivel QI 50–55 pana la 70); 

b) scor GAFS 61–80; 

c) prezinta capacitate de comunicare orala si scrisa, dar manifesta o 

intarziere de 2–3 ani in evolutia scolara, fara ca aceasta sa fie determinata 

de carente educative, dificultati de invatare si gandire deficitara. Carentele 

se manifesta numai in cazul solicitarii intelectuale; 

d) se pot antrena in activitati simple; 

e) pot desfasura activitati lucrative daca beneficiaza de servicii de sprijin. 

 

 Guvernul a diminuat cuantumul creditelor bugetare acordate MMFPSPV 

In Monitorul Oficial nr. 302 din 27 mai 2013 a fost publicata H.G. nr. 
290/2013 privind virarea creditelor bugetare alocate la titlul 
„Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila“ in 
bugetul pe anul 2013 intre MMFPSPV si Ministerul Justitiei. 

Principalele prevederi: 

 Se aproba diminuarea cu 5.000 mii lei a creditelor bugetare alocate Ministerului Muncii, 
Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice in bugetul pe anul 2013 la capitolul 68.01 
„Asigurari si asistenta sociala“, titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finantare 
rambursabila“. 

 Se aproba suplimentarea cu 5.000 mii lei a creditelor bugetare alocate Ministerului Justitiei in 
bugetul pe anul 2013 la capitolul 61.01 „Ordine publica si siguranta nationala“, titlul 65 
„Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila“. 
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Principalele prevederi: 

 Se aproba reglementarea tehnica „Ghid privind inspectia sistemelor de climatizare in cladiri“, 
indicativ GEx 009–2013, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. 

 Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 bis, care se poate achizitiona 
de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. 
Panduri nr. 1. 

 

In Monitorul Oficial nr. 301 din 27 mai 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 1778/2013 al ministrului Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru aprobarea reglementarii tehnice 
„Ghid privind inspectia sistemelor de climatizare in cladiri“, 
indicativ GEx 009–2013. 

Ghid privind inspectia sistemelor de climatizare in cladiri 

Principalele prevederi: 

 Pentru eliberarea de autorizatii autoritatea competenta percepe urmatoarele tarife: 

 64 lei pentru analiza documentatiei; 

 520 lei pentru eliberarea autorizatiei de montare a sistemelor de repartizare a 
costurilor pentru incalzire; 

 520 lei pentru eliberarea autorizatiei de exploatare a sistemelor de repartizare a 
costurilor pentru incalzire. 

In Monitorul Oficial nr. 303 din 28 mai 2013 a fost publicat Ordinul 
236/2013 al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilitati Publice privind modificarea tarifelor de 
acordare si mentinere a licentelor/autorizatiilor eliberate in 
domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice. 

Au fost modificate tarifele de acordare si mentinere a licentelor eliberate in 
domeniul serviciilor comunitare 

MEN a aprobat Metodologia de acordare a titlului de Colegiu national 
unitatilor de invatamant preuniversitar 

Principalele prevederi: 

 Prezenta metodologie stabileste criteriile de acordare a titlului de Colegiu national/Colegiu, 
precum si modul de intocmire si transmitere catre Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a 
documentatiei care sta la baza elaborarii ordinului ministrului educatiei nationale. 

 Unitatilor de invatamant preuniversitar de nivel liceal, cu personalitate juridica, ce fac parte 
din sistemul national de educatie, li se poate acorda, prin ordin al ministrului educatiei 
nationale, titlul de Colegiu national/Colegiu, ca urmare a indelungatei activitati educationale si 
a performantelor profesionale. 

In Monitorul Oficial nr. 311 din 30 mai 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 3732/2013 al ministrului Educatiei Nationale pentru aprobarea 
Metodologiei de acordare a titlului de Colegiu national/Colegiu 
unitatilor de invatamant preuniversitar. 
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Problema de drept care a generat practica neunitara 

 Prin recursul in interesul legii declarat in conformitate cu prevederile art. 329 din Codul de 
procedura civila, modificat prin art. I pct. 32 din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru 
accelerarea solutionarii proceselor, in vigoare la data sesizarii, de prim-adjunctul procurorului 
general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, s-a apreciat ca nu exista un 
punct de vedere unitar cu privire la „interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. XXII alin. (2) din 
Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, cu referire 
la aplicarea dispozitiilor art. 297 alin. 1 din Codul de procedura civila, astfel cum a fost modificat 
prin art. I pct. 27 din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii 
proceselor, in privinta proceselor incepute inainte de intrarea in vigoare a acestui act 
normativ“. 

Examenul jurisprudential 

 In urma verificarilor jurisprudentei la nivel national s-a constatat ca in procesele incepute anterior 
datei de 25 noiembrie 2010, data intrarii in vigoare a Legii nr. 202/2010 privind unele masuri 
pentru accelerarea solutionarii proceselor, instantele de control judiciar nu au un punct de vedere 
unitar cu privire la problema de drept supusa dezlegarii in cauza de fata. 

Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti 

 Intr-o prima orientare jurisprudentiala s-a considerat ca dispozitiile art. 297 alin. 1 din Codul de 
procedura civila, astfel cum au fost modificate prin dispozitiile art. I pct. 27 din Legea nr. 
202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor sunt aplicabile numai in 
situatia in care cererea introductiva de instanta a fost formulata dupa intrarea in vigoare a Legii 
nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor. 

 Intr-o alta opinie s-a considerat ca dispozitiile art. 297 alin. 1 din Codul de procedura civila, astfel 
cum au fost modificate prin art. I pct. 27 din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru 
accelerarea solutionarii proceselor sunt aplicabile atunci cand cererea de apel a fost formulata 
ulterior intrarii in vigoare a Legii nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii 
proceselor. 

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

 In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. XXII alin. (2) din Legea nr. 202/2010 privind 
unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, stabileste ca: 

     Dispozitiile art. 297 alin. 1 din Codul de procedura civila, astfel cum au fost modificate prin art. I 
pct. 27 din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, 
nu se aplica proceselor in care prima instanta a fost investita inainte de intrarea in vigoare a 
Legii nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor. 

In Monitorul Oficial nr. 313 din 30 mai 2013 a fost publicata Decizia nr. 
2/2013 a ICCJ privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. XXII 
alin. (2) din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru 
accelerarea solutionarii proceselor, cu referire la aplicarea dispozitiilor 
art. 297 alin. 1 din Codul de procedura civila, astfel cum a fost 
modificat prin art. I pct. 27 din Legea nr. 202/2010 privind unele 
masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor. 

RIL admis. Aplicarea dispozitiilor CPC modificate prin Legea nr. 202/2010 
privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor 
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Principalele prevederi: 

 Prin Incheierea din 12 septembrie 2012, pronuntata in Dosarul nr. 8.399/302/2012, Judecatoria 
Sectorului 5 Bucuresti – Sectia a II-a civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de 
neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea 
faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, exceptie 
ridicata de Marius Enache intr-o cauza avand ca obiect solutionarea plangerii formulate impotriva 
unui proces-verbal de constatare si sanctionare a unei contraventii prevazute de Legea nr. 
61/1991. 

 In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile de lege 
criticate, prin care este eliminata singura cale de atac in materia contraventiilor, aduc atingere 
principiului liberului acces la justitie, dreptului la un proces echitabil, dreptului la aparare, 
unicitatii, impartialitatii si egalitatii justitiei, golindu-se astfel de continut si principiul exercitarii 
cailor de atac. Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat constant in jurisprudenta sa ca 
limitarile aduse accesului liber la justitie nu trebuie sa atinga substanta dreptului, legiuitorul 
avand obligatia de a garanta caracterul efectiv al acestuia. 

 Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti – Sectia a II-a civila considera ca exceptia de 
neconstitutionalitate este intemeiata, avand in vedere Decizia nr. 500 din 15 mai 2012 a Curtii 
Constitutionale. 

 Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost 
comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului 
Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate. 

 Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Marius Enache in 
Dosarul nr. 8.399/302/2012 al Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti – Sectia a II-a civila si constata 
ca dispozitiile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a 
unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata, sunt 
neconstitutionale. 

In Monitorul Oficial nr. 315 din 31 mai 2013 a fost publicata Decizia 
nr. 174 din 28 martie 2013 a Curtii Constitutionale referitoare la 
exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) din 
Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor 
norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice. 

Dispozitiile Legii pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de 
convietuire sociala sunt neconstitutionale 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor si Senat 

Proiecte de lege inregistrate la Camera Deputatilor in lucru la 

comisiile permanente 

 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a 
masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal  
 
 Proiect de Lege pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala 
si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesuale penale  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, 
organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari  
 

Proiecte de lege inregistrate la Senat pe ordinea de zi  

 Propunere legislativa pentru modificarea alin. (2) al art. 112 din O.G. nr. 93/2003 privind Codul de 
procedura fiscala  
 
 Propunere legislativa pentru completarea art. 264 din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea art. 24 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, 
republicata  
 
 Propunere legislativa de modificare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea art. 65 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 
locale  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(11) al art. 87 din Legea nr. 448/2006 privind 
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  
 
 Propunere legislativa pentru completarea art. 70 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  
 
 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si 
indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea alin. (2) al art. 96 din Legea nr. 448/2006 
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea art. 256 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in 
domeniul sanatatii  
 
 Propunere legislativa pentru completarea art. 17 alin. (8) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca  
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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 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 pentru modificarea Legii nr. 238/2004 – Legea petrolului 
 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 28.05.2013 
- termen pentru depunerea raportului: 29.05.2013 

 
 Proiect de lege pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 68/2007 privind raspunderea de 
mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului 
 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 27.05.2013 
- termen pentru depunerea raportului: 28.05.2013 

 
 Propunere legislativa pentru modificarea alin. (6) al art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal 
 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 29.05.2013 
- termen pentru depunerea raportului: 25.05.2013 

 
 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si 
indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare 
 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 28.05.2013 
- termen pentru depunerea raportului: 04.06.2013 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor si Senat 

 

 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

A fost adoptat Modelul pentru elementele obligatorii Planului National de actiune pentru eficienta 
energetica 
 

In Jurnalul Oficial nr. L141 din 28 mai 2013 a fost publicata Decizia de punere in aplicare a Comisiei din 22 
mai 2013 de stabilire, in temeiul Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European si a Consiliului, a unui 
model pentru planurile nationale de actiune pentru eficienta energetica. 
Acest model prevede informatiile pe care statele membre sunt obligate sa le furnizeze in planurile lor 
nationale de actiune pentru eficienta energetica (PNAEE) referitoare la masurile adoptate sau care urmeaza 
sa fie adoptate in vederea punerii in aplicare a principalelor elemente din Directiva privind eficienta 
energetica. 
 
Modificari aduse Directivelor privind pensiile ocupationale, organismele de plasament colectiv in valori 
mobiliare si ratingurile de credit 
 

In Jurnalul Oficial nr. L145 din 31 mai 2013 a fost publicata Directiva 2013/14/UE a Parlamentului European 
si a Consiliului din 21 mai 2013 de modificare a: 

- Directivei 2003/41/CE privind activitatile si supravegherea institutiilor pentru furnizarea de pensii 
ocupationale 

- Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind 
organismele de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM) 

- Directivei 2011/61/UE privind administratorii fondurilor de investitii alternative in ceea ce priveste 
increderea excesiva acordata ratingurilor de credit 

Statele membre asigura intrarea in vigoare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative necesare 
pentru a se conforma prezentei directive pana la 21 decembrie 2014. 
 
Se modifica si Regulamentul privind agentiile de rating de credit 
 

In Jurnalul Oficial nr. L146 din 31 mai 2013 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 462/2013 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 21 mai 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
1060/2009 privind agentiile de rating de credit. 
Prezentul regulament vine in completarea actualului cadru de reglementare aplicabil agentiilor de rating de 
credit. Au fost abordate unele dintre cele mai importante probleme, cum ar fi conflicte de interese din cauza 
modelului „emitentul plateste” si publicarea de informatii privind instrumentele financiare structurate, iar 
cadrul de reglementare va trebui revizuit dupa ce va fi fost aplicat pentru o perioada de timp rezonabila 
pentru a se evalua daca el solutioneaza pe deplin aceste probleme. Intre timp, actuala criza a datoriilor 
suverane a pus in evidenta necesitatea revizuirii cerintelor referitoare la transparenta si la proceduri, precum 
si la calendarul publicarii, in mod special pentru ratingurile suverane. 
 
Recomandarea Comitetului European pentru Risc Sistemic privind fondurile de piata monetara 
 

In Jurnalul Oficial nr. C146 din 25 mai 2013 a fost publicata Recomandarea Comitetului European pentru 
Risc Sistemic privind fondurile de piata monetara. 
Prezenta recomandare nu aduce atingere mandatelor privind politica monetara ale bancilor centrale din 
Uniune. 
Recomandarea priveste: 

- Trecerea obligatorie la valoarea activelor nete variabila 
- Cerinte de lichiditate 
- Publicarea informatiilor 
- Raportarea si schimbul de informatii 
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Cereri de propuneri 
 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. C 147 din 25 mai 2013 a fost publicata ultima publicatie CJUE. 

 

 

Jurisprudenta europeana 
 

Programul „Tineretul in actiune” 
 

 In Jurnalul Oficial nr. C148 din 28 mai 2013 a fost publicata Cererea de propuneri – EACEA/06/13 
 
Cererea de propuneri vizeaza sprijinirea parteneriatelor cu organismele publice la nivel regional sau local sau 
alte parti interesate care desfasoara activitati in domeniul tineretului la nivel european in vederea dezvoltarii 
unor proiecte pe termen lung care sa combine diverse masuri ale Programului „Tineretul in actiune”. 
 
Programul de activitati trebuie sa inceapa intre 1 martie 2014 si 1 septembrie 2014 si se poate derula pe o 
perioada maxima de 2 ani (24 de luni). 
 
Formularul electronic trebuie trimis pana la 5 septembrie 2013, ora 12.00 (amiaza, ora Bruxelles-ului). 
O versiune tiparita a cererii trebuie, de asemenea, trimisa cel tarziu pana la 5 septembrie 2013, la adresa de 
mai jos. 
 

 In Jurnalul Oficial nr. C150 din 29 mai 2013 a fost publicata Cererea de propuneri – EACEA/12/13 
 
Scopul prezentei cereri de propuneri este sprijinirea mobilitatii si schimburilor de lucratori din domeniul 
tineretului in vederea promovarii dobandirii de catre acestia a unor aptitudini si competențe noi pentru a-si 
imbunatati profilul ca profesionisti in domeniul tineretului. 
 
Proiectele trebuie sa inceapa intre 1 ianuarie 2014 si 1 iulie 2014. Proiectele vor avea o durata maxima de 12 
luni. Durata mobilitatii va fi de minimum 2 luni si de maximum 6 luni. 
 
Formularul electronic trebuie trimis pana la 10 septembrie 2013, ora 12.00 (amiaza, ora Bruxelles-ului). 
 
@Formularele in format electronic sunt disponibile pe internet la urmatoarea adresa: 
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm 
 
Adresa: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
Youth in Action Programme — EACEA/06/13 
BOUR 4/29 
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 
1140 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIE 

http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
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Jurisprudenta europeana 
 

Jurisprudenta europeana 
 

 Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-239/12 P, Abdulrahim/Consiliul si Comisia 
 
Persoana careia i s-a aplicat o masura de inghetare a fondurilor pastreaza interesul in cauza in ciuda 
anularii de catre instantele din Uniunea Europeana. Recunoasterea ilegalitatii poate constitui o forma 
de reparatie pentru prejudiciul moral suferit. 
 

 Concluziile avocatului general in cauza C-95/12, Comisia/Germania 
 

Avocatul general, M. Wahl, propune respingerea recursului formulat de catre Comisie cu privire la 
penalitatile impuse Germania ca urmare a adoptarii Legii Volkswagen. Germania a respectat in 
intregime hotararea initiala a Curtii din 2007. 

 
 Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-512/10, Comisia/Polonia 
 

Polonia nu a respectat o parte din obligatiile sale in temeiul dreptului UE in domeniul transportului 
feroviar. 
 

 Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-534/11, VISA 
 
Un solicitant de azil poate, in temeiul dreptului national, sa fie mentinut in custodie publica in vederea 
indepartarii sale pentru sedere ilegala in cazul in care cererea de azil a fost formulata cu unicul scop 
de a intarzia sau de a compromite executarea deciziei de returnare. Autoritatile nationale trebuie 
totuti sa examineze de la caz la caz daca aceasta situatie se regaseste in speta si daca este obiectiv 
necesar si proportional ca solicitantul de azil sa fie mentinut in custodie publica pentru a evita sa se 
sustraga definitiv de la returnarea sa. 
 

 Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-270/11, Comisia/Suedia 
 

Suedia este obligata sa plateasca o suma forfetara de 3 milioane € pentru transpunerea tardiva a 
Directivei privind pastrarea datelor. Deoarece scopul prezentei directive este de a asigura 
disponibilitatea datelor referitoare la comunicatiile electronice in scopul cercetarii, depistarii si 
urmaririi penale a infractiunilor grave, transpunerea cu intarziere este de natura sa afecteze interesele 
publice si private implicate. 
 

 Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-677/11, Doux Elevages si Cooperative agricole UKL-AREE 
 

Decizia unei autoritati nationale se extinde la toate acordurile profesionale din sectorul agricol, 
stabilite in conformitate cu organizatia interprofesionala recunoscuta in acest sector, care stabileste o 
contributie voluntara obligatorie (CVO), nu constituie un element al ajutorului de stat. Intr-adevar, 
aceasta contributie nu reprezinta un avantaj acordat direct sau indirect prin intermediul resurselor 
publice, precum si din cauza statului. 

 
 Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-168/13, PPU 
 

Dreptul Uniunii nu impiedica statele membre sa prevada o cale de atac care sa suspende executarea 
unei decizii de extindere a efectelor unui mandat european de arestare. Este nevoie, insa, ca in cazul 
in care statele membre aleg sa prevada o astfel de cale de atac, decizia de extindere sa intervina in 
termenele prevazute de dreptul Uniunii referitoare la mandatul european de arestare. 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 
 

Schimbari preconizate: 

 actualizarea componentei comitetului, raportat la noua structura a Guvernului; 
 simplificarea procesului de nominalizare a membrilor si consultantilor; 
 modificarea cvorumului necesar pentru adoptarea hotararilor Comitetului; 
 stabilirea competentelor ministrilor si conducatorilor institutiilor publice centrale de a adopta 
metodologii, proceduri si alte acte normative pentru punerea in aplicare a hotararilor Comitetului; 
 revizuirea conditiilor de organizare si asigurare logistica a sedintelor:  
 
 Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt asteptate pe 
adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro, in termen de 10 de zile. 

Componenta Comitetului National pentru Situatii 
de Urgenta a fost actualizata  
 
Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe 31 mai un proiect de Hotarare 
pentru modificarea si completarea H.G. nr. 1489/2004 privind organizarea 
si functionarea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. 

Normele privind eliberarea extraselor multilingve  
ale actelor de stare civila au fost elaborate 

Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe 27 mai un proiect de Hotarare privind 
aprobarea Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor 
Conventiei nr. 16 a Comisiei Internationale de Stare Civila referitoare la 
eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civila, semnata la Viena la 8 
septembrie 1976. 

Prin proiect sunt vizate, printre altele: 

  stabilirea modelelor extraselor multilingve ale actelor de stare civila (nastere, casatorie, deces), a 
modelului cererii privind eliberarea extraselor, precum si a registrului privind gestiunea acestora; 
 asigurarea tiparirii extraselor multilingve ale actelor de stare civila de catre DEPABD si distribuirea 
acestora, contra cost, serviciilor publice judetene de evidenta a persoanelor/DGEP Bucuresti; 
 eliberarea extraselor multilingve de catre SPCEP, precum si de catre ofiterii de stare civila din 
cadrul primariilor unitatilor administrativ-teritoriale in care nu functioneaza servicii publice 
comunitare de evidenta a persoanelor, la cerere, titularilor sau reprezentantilor legali ai acestora ori 
altor persoane imputernicite prin procura speciala; 
 acceptarea, pe teritoriul Romaniei, a extraselor multilingve ale actelor de stare civila, eliberate de 
statele parti la Conventia nr. 16;  
 stabilirea normelor privind retragerea, anularea si distrugerea extraselor gresit completate si 
stabilirea elementelor de siguranta;  

Extrasele multilingve urmeaza sa produca efecte juridice pe teritoriul urmatoarelor state: 
Republica Austria, Regatul Belgiei, Bosnia si Hertegovina, Republica Croatia, Confederatia Elvetiana, 
Republica Franceza, Republica Federala Germania, Republica Elena, Republica Italiana, Marele Ducat 
de Luxemburg, Republica Lituania, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Moldova, Regatul 
Tarilor de Jos, Republica Polona, Republica Portugheza, Regatul Spaniei, Republica Slovenia, 
Republica Serbia si Republica Turcia. 

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

adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro, in termen de 20 de zile de la publicare. 
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MFP a adoptat unele masuri privind guvernanta corporativa  
a intreprinderilor publice 

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe 28 mai un proiect de ordonanta 
de urgenta privind modificarea si completarea O.U.G. nr. 109/2011 pentru 
privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. 

Prin proiect se propune: 

 la regiile autonome si la societatile comericale, componenta fixa lunara a remuneratia membrilor 
neexecutivi ai consiliului de administratiei nu poate depasi media pe ultimele 12 luni a castigului 
salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea regia autonoma/societatea 
comerciala; 
 la regiile autonome, acordarea unei componente variabile al carei nivel este stabilit pe baza 
recomandarilor temeinic motivate formulate de expertii in recrutarea resurselor umane ale caror 
servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selectie; 
 remuneratia membrilor executivi ai consiliului de administratie este formata dintr-o indemnizatie 
fixa lunara care nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar 
din ramura in care isi desfasoara activitatea regia autonoma/societatea comerciala si dintr-o 
componenta variabila revizuita in functie de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta 
prevazuti in contractul de mandat; 
 remuneratia directorilor nu poate depasi nivelul stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de 
administratie si este unica forma de remuneratie pentru directorii care indeplinesc si calitatea de 
administratori. 

 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. 

Obligatiile ASF in legatura cu Autoritatea Europeana pentru  
Asigurari si Pensii Ocupationale au fost stabilite 

Ministerul Muncii a publicat pe 27 mai un proiect de ordonanta de urgenta 
pentru completarea O.U.G. nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si 
functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara. 

Prin proiect se propune ca ASF, in cadrul cooperarii cu AEAPO, sa indeplineasca urmatoarele obligatii: 
 sa asigure indeplinirea obligatiilor care ii revin in calitate de autoritate competenta potrivit 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al PE si al Consiliului de instituire a Autoritatii europene de asigurari 
si pensii ocupationale; 
 sa comunice AEAPO, informatiile necesare cu privire la statele membre in care functioneaza 
entitatile care intra in aria sa de autorizare, reglementare si supraveghere;  
 sa informeze imediat AEAPO atunci cand acorda o autorizatie prealabila de functionare a unei 
entitati, in cazul activitatii transfrontaliere; 
 sa notifice imediat AEAPO despre decizia motivata de interzicere a activitatilor unei entitati, 
adoptata potrivit competentei sale; 
 sa raporteze catre AEAPO dispozitiile nationale cu caracter prudential relevante pentru domeniul 
pensiilor private, care nu sunt cuprinse in legislatia de munca si protectie sociala; 
 informeaza AEAPO si CE privind orice dificultate majora aparuta in exercitarea activitatii sale.  

 Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt asteptate pe 
adresa de e-mail: dezbateri@mmuncii.ro, pana la data de 5 iunie 2013. 
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Ministerul Muncii propune noi masuri privind activitatea zilierilor 

Ministerul Muncii a publicat pe 29 mai un proiect de lege pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor 
activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. 

Prin proiect se propune, printre altele: 

 extinderea ariei „beneficiarului de lucrari” astfel ca forta de munca in regim ziler sa poata fi 
utilizata, pe langa persoana juridica, si de PFA si intreprinzatorul persoana fizica titular al 
intreprinderii individuale, intreprinderea familiala;  
 se completeaza actul normativ cu definitia „caracterului ocazional” al activitatilor necalificate; 
 veniturile realizate de persoanele fizice apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social 
din activitati necalificate cu caracter ocazional nu se iau in considerare la mentinerea dreptului de 
ajutor social; 
 se creaza posibilitatea copiilor cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani de a presta activitati 
necalificate cu caracter ocazional numai cu incuviintarea parintilor sau a reprezentantilor legali si 
numai pentru activitati potrivite cu dezvoltarea lor;  
 o mai buna reglemetare a modului in care se realizeaza inregistrarile in registrul de evidenta; 
 se creaza posibilitatea efectuarii platii zilierului prin folosirea mijloacelor de plata electronica;  
 s-au stabilit obligatiile in domeniul securitatii si sanatatii in munca care revin beneficiarului cat si 
persoanei care desfasoara activitati necalificate;  
 valoarea minima a cuantumului remuneratiei brute orare negociate nu poate fi sub nivelul 
valorii/ora a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata; 
 crearea unei garantii a respectarii dispozitiilor legale. 

 Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt asteptate pe 
adresa de e-mail: dezbateri@mmuncii.ro, pana la data de 7 iunie. 

Decrete semnate in perioada 25-31 mai 

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

• Decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 8/2013 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si 
reglementarea unor masuri financiar-fiscale; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea O.G. nr. 
129/2000 privind formarea profesionala a adultilor; 

 • Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 22/2012 pentru modificarea si completarea 
O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si 
utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul 
cadrelor militare; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 64/2012 privind modificarea unor acte 
normative si pentru reglementarea unor masuri tranzitorii in domeniul executarii unor creante datorate 
statului. 
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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  

Luni 10 

iunie 

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

Vineri  
14 iunie 

Depunerea Situatiei livrarilor de tigarete in luna .. anul .. pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 3) 

Vineri 14 

iunie 

Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi in luna ... anul Formular (anexa 
31^1) 

vineri 
14 

iunie 

Depunera Situatiei eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de 
fumat in luna ... anul ... Formular (anexa 31^2) 

Vineri 14 

iunie 

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse energetice pentru luna precendenta 
Formular (anexa nr. 35) 

Vineri 14 

iunie 

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse 
finite rezultate in luna pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 35) 

Vineri 14 

iunie 

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta 
Formular (anexa nr. 47) 

Vineri 14 

iunie 

Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie pentru luna 
precendenta Formular (anexa nr. 48) 

Vineri14 

iunie 

Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna 
precendenta Formular (anexa nr. 49) 

Vineri 14 

iunie 

Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie pentru 
luna precendenta  
Formular (anexa 52) 

Vineri 14 

iunie 

Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/ 
navigatie pentru luna precendenta Formular (anexa 53) 

Vineri 14 

iunie 

Depunerea Situatiei privind privind livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 
55.1) 

Vineri 14 

iunie 

Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta Formular (anexa 
nr. 57) 

Agenda obligatiilor fiscale 7 - 14 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://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_096_1768.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Situatie_tigarete_HG_1620_2009.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/Calendar/Anexa31e1.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/Calendar/Anexa31e2.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa35.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa35.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa47.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa48.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa49.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa52.1.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa53.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa55.1.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Evid_marcaje_HG_1620_2009.pdf
http://www.infolegal.ro/agenda-obligatiilor-fiscale-aprilie/2012/04/04/agenda-obligatiilor-fisc
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 Acest fapt a determinat instantele nationale 
sa fie reticente in a aplica unui cetatean al altui 
stat membru o masura alternativa arestarii 
preventive, pentru ca nu existau parghiile 
legale pentru a supraveghea, in strainatate, 
indeplinirea obligatiilor stabilite odata cu 
aplicarea unei masuri alternative precum 
liberarea pe cautiune sau sub control judiciar. 

 Acest vid a fost acoperit prin Decizia-cadru 
2009/829/JAI a Consiliului din 23 octombrie 
2009 privind aplicarea, intre statele membre 
ale Uniunii Europene, a principiului 
recunoasterii reciproce in materia deciziilor 
privind masurile de supraveghere judiciara ca 
alternativa la arestarea preventiva, instrument 
cunoscut si sub denumirea de ordinul european 
de supraveghere. 

Masurile de supraveghere judiciara – alternativa la arestarea preventiva 

In pct. 4 din Preambulul Deciziei-cadru 2009/829/JAI se precizeaza ca „masurile 
prevazute in prezenta Decizie-cadru ar trebui sa urmareasca, de asemenea, consolidarea 
dreptului la libertate si a prezumtiei de nevinovatie in Uniunea Europeana in ansamblu si 
asigurarea cooperarii intre statele membre in cazul in care o persoana este supusa unor 
obligatii sau face obiectul unei supravegheri in asteptarea unei decizii a instantei”. 
 
 
Va dorim lectura placuta! 
 

 
Autor: Radu Florin Razvan 
 
Drept european si international penal, Editura 
C.H.Beck 2013. 

 Un domeniu care pana de curand nu era reglementat la nivel european il 
constituie cel al masurilor de supraveghere judiciara ca alternativa la  

arestarea preventiva. 

http://www.beckshop.ro/drept_european_si_international_penal-p6326.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte+recomandata&utm_campaign=promo+beckshop
http://www.beckshop.ro/drept_european_si_international_penal-p6326.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte+recomandata&utm_campaign=promo+beckshop
http://www.beckshop.ro/drept_european_si_international_penal-p6326.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte+recomandata&utm_campaign=promo+beckshop
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