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Principiile pentru asigurarea calitatii in formarea profesionala a 
adultilor 

In Monitorul Oficial nr. 318 din 3 iunie 2013 a fost publicata Legea nr. 
167/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului 
nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor. 

Principalele prevederi: 
 

 Formarea profesionala a adultilor, finalizata cu certificate de calificare sau de absolvire cu 
recunoastere nationala si/sau certificate de competente profesionale, este o activitate de 
interes general care face parte din sistemul national de educatie si formare profesionala. 

 Principiile pentru asigurarea calitatii in formarea profesionala a adultilor sunt urmatoarele: 

 asigurarea calitatii este parte integranta a gestionarii interne a institutiilor de formare 
profesionala a adultilor; 

 asigurarea calitatii include evaluarea regulata a institutiilor, a programelor lor sau a 
sistemelor de asigurare a calitatii prin intermediul unor organisme externe de control; 

 organismele externe de control responsabile pentru asigurarea calitatii fac obiectul unor 
controale regulate; 

 asigurarea calitatii include informatii despre situatii, aporturi, procese si rezultate, punand 
in acelasi timp accentul pe efecte si pe rezultatele invatarii; 

 initiativele de asigurare a calitatii sunt coordonate la nivel national si judetean pentru a se 
asigura supravegherea, coerenta, sinergia si analiza intregului sistem; 

 asigurarea calitatii este un proces de cooperare care implica toate nivelurile si sistemele de 
invatamant si de formare profesionala si toate partile interesate la nivel national. 

In Monitorul Oficial nr. 320 din 3 iunie 2013 a fost publicata Legea 
nr. 170/2013  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. 

Prevenirea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea  

fondurilor europene 

Principalele prevederi: 
 

 Se aproba O.G. nr. 22 din 23 august 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, adoptata in 
temeiul art. 1 pct. I.7 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite 
ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 621 din 29 august 2012. 
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Statutul cadrelor militare a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 320 din 3 iunie 2013 a fost publicata Legea 

nr. 171/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 

privind statutul cadrelor militare. 

In Monitorul Oficial nr. 320 din 3 iunie 2013 a fost publicata  
O.U.G. nr. 50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale. 

Codul de procedura fiscala a suferit noi modificari 

Principalele prevederi 
 

 Personalul Ministerului Apararii Nationale poate fi detasat in cadrul organismelor si 
organizatiilor internationale, in conformitate cu legislatia in vigoare. 

 Personalul militar si civil beneficiaza de despagubiri pentru cazurile de invaliditate, iar 
membrii familiei care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmas, pentru cazurile de deces, 
produse ca urmare a unor actiuni militare, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea 
evenimente intervenite in timpul si din cauza serviciului. Modalitatile de stabilire si acordare 
a despagubirilor se reglementeaza prin ordin al conducatorului institutiei. 

Principalele prevederi: 
 

 Dobanzile reprezinta echivalentul prejudiciului creat titularului creantei fiscale ca urmare a 

neachitarii de catre debitor a obligatiilor de plata la scadenta si se calculeaza pentru fiecare zi 

de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data 

stingerii sumei datorate inclusiv. 

Penalitati de intarziere 

 Penalitatile de intarziere reprezinta sanctiunea pentru neindeplinirea obligatiilor de plata la 

scadenta si se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare 

termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Dispozitiile art. 120 

alin. (2)–(6) sunt aplicabile in mod corespunzator. 

 Nivelul penalitatii de intarziere este de 0,02% pentru fiecare zi de intarziere. 

 Penalitatea de intarziere nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor. 

 Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile si persoanelor care devin debitori potrivit art. 25 alin. (2) lit. 

d). In acest caz, prin exceptie de la prevederile alin. (1), bunurile imobile oferite in vederea 

stingerii prin dare in plata trebuie sa nu fie supuse executarii silite si sa nu fie grevate de alte 

sarcini, cu exceptia ipotecii constituite in conditiile art. 25. 

 Bunurile imobile trecute in proprietatea publica conform alin. (1) sunt date in administrare in 

conditiile legii, cu conditia mentinerii, pe o perioada de 5 ani, a uzului si a interesului public. 

Pana la intrarea in vigoare a actului prin care s-a dispus darea in administrare, imobilul se afla 

in custodia institutiei care a solicitat preluarea in administrare. Institutia care are bunul in 

custodie are obligatia inventarierii acestuia, potrivit legii. 
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Declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere 
sau retinere la sursa 

Principalele prevederi: 
 

  Anexa nr. 6 „Instructiuni de completare a formularului 100 «Declaratie privind obligatiile de plata 
la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs“ la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de 
Administrare Fiscala nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor 
utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau 
retinere la sursa, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 887 din 27 decembrie 
2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 

  Tabelul de la pct. I «Impozite si taxe care se platesc in contul unic» se completeaza pentru 
declararea obligatiilor de plata prevazute la pozitiile 1-15,17-20,24 si 26 din Nomenclatorul 
obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin. 

  Obligatia de la pozitia 24 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in 
anexa nr. 11 la ordin, datorata la bugetul de stat, se declara de catre regiile autonome, in 
conformitate cu prevederile art. 1 alin. (43) din O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la 
societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau 
majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 

  Tabelul de la pct. II «Impozite, taxe si alte obligatii care nu se platesc in contul unic» se 
completeaza pentru declararea obligatiilor de plata prevazute la pozitiile 16,21-23,25 si 27-64 din 
Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin. 

  Obligatia de la pozitia 25 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in 
anexa nr. 11 la ordin, datorata la bugetul de stat, se declara de catre societatile nationale, 
companiile nationale si societatile la care statul este actionar unic, majoritar sau la care detine 
controlul, in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (43) din O.G. nr. 64/2001, aprobata cu 
modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In Monitorul Oficial nr. 323 din 4 iunie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 

608/2013 al MFP si al ANAF pentru modificarea si completarea anexei nr. 

6 la Ordinul presedintelui ANAF nr. 1.950/2012 privind aprobarea 

modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea 

impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere 

la sursa. 

A fost aprobat Regulamentul de organizare a Comisiei fiscale centrale 

In Monitorul Oficial nr. 323 din 4 iunie 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 688/2013 al ministrului Finantelor Publice privind componenta si 
functionarea Comisiei fiscale centrale. 

Principalele prevederi: 
 

 Activitatea de aplicare unitara a legislatiei fiscale de catre Comisia fiscala centrala, activitate 
prevazuta la art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare, art. 5 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 3 alin. (1) pct. 36 din 
Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor 
Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se exercita prin emiterea unor decizii. 
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Dividende de virat de catre societatile si companiile nationale si societatile 
cu capital majoritar de stat 

Principalele prevederi: 
 

 Sumele datorate cu titlu de dividende de virat de catre societatile si companiile nationale si 
societatile cu capital majoritar de stat se vor achita in contul 20.30.01.08.03 „Dividende de la 
societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat“. 

 Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala proceduri 
pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de 
administrare a marilor contribuabili, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului 
Bucuresti, administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii, administratiile finantelor 
publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, directiile generale ale finantelor publice judetene si 
organele fiscale din subordine vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. 

In Monitorul Oficial nr. 326 din 5 iunie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 

618/2013 al MFP si al ANAF pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 

presedintelui ANAF nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte 

sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-

un cont unic. 

Principalele prevederi: 
 

 Articolul 13 din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale 

si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 

Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu 

modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 

 Autoritatile de management sunt autorizate sa incheie contracte/decizii/ordine de finantare a 

caror valoare poate determina depasirea sumelor alocate in euro la nivel de program 

operational, din Fondul european de dezvoltare regionala/Fondul social european/Fondul de 

coeziune si cofinantare de la bugetul de stat in limita sumelor rezultate din creante bugetare, 

economii, reduceri procentuale si din rezilierea contractelor de finantare estimate a se realiza. 

 In scopul utilizarii eficiente a fondurilor publice, ordonatorii principali de credite cu rol de 

Autoritate de management pot dezangaja, in vederea contractarii, fondurile ramase 

neutilizate in urma atribuirii si/sau finalizarii contractelor de achizitie publica aferente 

contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare, in conditiile legii. 

 Beneficiarii proiectelor finantate din Fondul european de dezvoltare regionala/Fondul social 

european/Fondul de coeziune care au incheiat contracte de finantare cu ordonatorii principali 

de credite cu rol de Autoritate de management, potrivit prevederilor prezentului articol, si care 

nu finalizeaza proiectul in perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul 

propriu sumele necesare finalizarii proiectelor dupa aceasta perioada. 

In Monitorul Oficial nr. 327 din 5 iunie 2013 a fost publicata 
O.U.G. nr. 52/2013 pentru modificarea si completarea art. 13 din 
O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a 
instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenta. 

Gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergenta 
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Afla care sunt ultimele modificari aduse legislatiei privind guvernanta 
corporativa a intreprinderilor publice 

In Monitorul Oficial nr. 323 din 4 iunie 2013 a fost publicata O.U.G. 
nr. 51/2013 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 109/2011 
privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. 
 

Principalele prevederi 
 

 Durata mandatului membrilor consiliului de administratie este stabilita prin actul de infiintare si 
nu poate depasi 4 ani. Mandatul membrilor consiliului de administratie poate fi reinnoit, daca 
prin actul de infiintare nu se dispune altfel. 

 Remuneratia membrilor consiliului de administratie este stabilita de catre autoritatea publica 
tutelara prin contractul de mandat in structura si limitele prevazute la alin. (3) si (4). 

 Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie este formata dintr-o 
indemnizatie fixa lunara care nu poate depasi media pe ultimele 12 luni a castigului salarial 
mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea regia autonoma, comunicat de INS 
anterior numirii, si dintr-o componenta variabila stabilita potrivit recomandarilor temeinic 
motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra conditiilor de remunerare pentru 
pozitii similare din regii autonome sau societati cu capital majoritar ori integral de stat din 
Romania si din alte state europene. 

Principalele prevederi: 
 

 Prezenta lege stabileste unele masuri necesare pentru lucrarile de dezvoltare pe teritoriul 

Romaniei a Conductei de gaze naturale Nabucco. 

 Proiectul Nabucco este proiect de interes national, iar lucrarile aferente Conductei de gaze 

naturale Nabucco sunt lucrari de utilitate publica. 

 Prin derogare de la pct. 17 din Lista cuprinzand unele bunuri care alcatuiesc domeniul public al 

statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, prevazuta ca anexa la Legea nr. 213/1998, 

Compania Nabucco Romania beneficiaza, de la data inceperii lucrarilor si pe intreaga durata de 

existenta si operare a Conductei de gaze naturale Nabucco, de un drept de proprietate privata 

si de un drept de operare asupra Conductei de gaze naturale Nabucco. 

 De dreptul prevazut la alin. (1), precum si de celelalte drepturi prevazute de prezenta lege 

beneficiaza si succesorii legali si cesionarii permisi ai Companiei Nabucco Romania, in 

conditiile legii. 

 In vederea infiintarii, operarii si/sau modificarii Conductei de gaze naturale Nabucco si pentru 

desfasurarea activitatii de transport de gaze naturale prin Conducta de gaze naturale Nabucco, 

Compania Nabucco Romania are obligatia de a solicita si de a obtine autorizatiile si/sau 

licentele specifice emise de ANRE. 

 

 Prin derogare de la prevederile art. 103 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 

123/2012, prin Conducta de gaze naturale Nabucco se desfasoara servicii de transport de gaze 

naturale, fara a fi necesara acordarea unei concesiuni a serviciului public de transport de gaze 

naturale. 

 

In Monitorul Oficial nr. 325 din 5 iunie 2013 a fost publicata 
Legea nr. 169/2013 privind unele masuri necesare pentru 
lucrarile de dezvoltare a Conductei de gaze naturale 
Nabucco. 

Drepturi legale asupra terenurilor stabilite si recunoscute in favoarea 
Companiei Nabucco Romania 
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 Romania considera esentiala mentinerea competitivitatii  

industriei europene 

 

In Monitorul Oficial nr. 326 din 5 iunie 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 29/2013 a Senatului cu privire la comunicarea 
consultativa a Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor – 
Acordul International din 2015 privind schimbarile climatice: 
Modelarea politicii internationale privind clima dupa 2020 COM 
(2013) 167 final. 

Principalele prevederi: 
 

 Romania sustine lansarea consultarii publice in vederea documentarii si fundamentarii pozitiei 
statelor membre si a Uniunii Europene ca parti semnatare la propunerea pentru acordul final 
care va fi adoptat de catre Comisia Europeana pana la finele anului curent si apreciaza pozitiv 
interventia Comisiei Europene in acest domeniu. 

 Romania apreciaza demararea consultarilor pentru stabilirea pozitiei Uniunii Europene pentru 
noul acord global, in care toate partile sa se angajeze la reduceri de emisii de gaze cu efect de 
sera. 

 Romania nu are inca un punct de vedere final; totusi, dorim sa exprimam ingrijorarea fata de 
posibilitatea de a ne angaja intr-un alt obiectiv unilateral, in timp ce partenerii internationali vor 
amana angajarea reala in procesul multilateral. 

 Romania considera esentiala mentinerea competitivitatii industriei europene. 

 Limitarea incalzirii globale la 2°C este posibila doar daca toti partenerii internationali relevanti, in 
principal cei care sunt considerati cei mai mari generatori de emisii de gaze cu efect de sera, iau 
masuri de reducere a emisiilor. 

Principalele prevederi: 
 

 La articolul 2 din H.G. nr. 761/2012 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Companiei 
Nationale „Posta Romana“ – S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 532 
din 31 iulie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (4) se introduc doua 
noi alineate, alineatele (5) si 6), cu urmatorul cuprins: 

 Termenul de valabilitate a ofertei de privatizare a Companiei Nationale «Posta Romana» – 
S.A. este pana la data de 30 octombrie 2014, iar termenul-limita de depunere a ofertelor 
preliminare si neangajante este data de 30 iunie 2014. 

 Termenele prevazute la alin. (5) pot fi prelungite pentru perioade succesive ce nu pot depasi 180 
de zile fiecare si care nu pot insuma mai mult de 360 de zile. 

In Monitorul Oficial nr. 327 din 5 iunie 2013 a fost publicata H.G. nr. 
321/2013 pentru modificarea si completarea unor acte normative in 
domeniul privatizarii. 

Termenul de valabilitate a ofertei de privatizare a Companiei Nationale 
«Posta Romana» este pana la data de 30 octombrie 2014 
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Guvernul a modificat legislatia privind organizarea Autoritatii de 
Supraveghere Financiara 

In Monitorul Oficial nr. 331 din 6 iunie 2013 a fost publicata O.U.G. nr. 
55/2013 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea unor 
acte normative. 

Principalele prevederi: 
 

 A.S.F. este condusa de un Consiliu format din 11 membri, dintre care un presedinte, un prim-
vicepresedinte si 3 vicepresedinti, care sunt membri executivi. 

 Fiecare dintre cei 3 vicepresedinti are atributii specifice corespunzatoare unuia dintre cele 3 
sectoare de supraveghere financiara. In hotararea Parlamentului Romaniei de numire a acestora 
se stabileste sectorul de supraveghere financiara pentru care sunt numiti. Ceilalti 6 membri sunt 
membri neexecutivi. 

 Comisiile reunite efectueaza selectia candidatilor ce urmeaza sa fie numiti membri ai Consiliului 
A.S.F., exclusiv pe baza experientei profesionale in domeniul financiar, al institutiilor de credit 
si/sau al institutiilor financiare nebancare de minimum 10 ani. 

 Numirea membrilor Consiliului A.S.F., cu incadrare in numarul prevazut la alin. (1), se face de 
Parlament, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, pana la data de 30 iunie 2013. 

 Nivelul remuneratiei membrilor Consiliului A.S.F., stabilit in conditiile alin. (2), nu poate depasi 
nivelul remuneratiei membrilor Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei. 

 A.S.F. vireaza la bugetul statului o cota de 80% din excedentul bugetului de venituri si 
cheltuieli inregistrat la sfarsitul anului, pana la termenul stabilit pentru depunerea situatiilor 
financiare anuale. 

Principalele prevederi: 
 

 La articolul 14 din O.U.G. nr. 22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru 
Administrare si Reglementare in Comunicatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 
I, nr. 174 din 19 martie 2009, aprobata prin Legea nr. 113/2010, cu modificarile si completarile 
ulterioare, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins: 

 Prin exceptie de la prevederile alin. (4), in anul 2013, din disponibilitatile inregistrate de 
ANCOM, reprezentand excedent din anii anteriori, suma de 100.000 mii lei se vireaza la 
bugetul de stat, in contul de venituri al bugetului de stat – 36.01.05 «Varsaminte din veniturile 
si/sau disponibilitatile institutiilor publice», in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a 
prezentei ordonante de urgenta. 

In Monitorul Oficial nr. 327 din 5 iunie 2013 a fost publicata OUG nr. 
53/2013 pentru completarea art. 14 din O.U.G. nr. 22/2009 privind 
infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in 
Comunicatii. 

Au fost aduse modificari legislatiei privind infiintarea Autoritatii 
Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii 
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A fost aprobat bugetul Agentiei Nationale pentru Locuinte  
pentru anul 2013 

In Monitorul Oficial nr. 322 din 4 iunie 2013 a fost publicata H.G. nr. 
301/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 
2013 al ANL, institutie publica aflata sub autoritatea Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. 

Principalele prevederi: 
 

 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Agentiei Nationale pentru Locuinte, 
institutie publica aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei 
Publice, prevazut in anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

 Excedentul din anii precedenti in executie poate fi utilizat numai dupa constituirea si utilizarea 
integrala a veniturilor prevazute a se incasa in anul 2013, potrivit anexei nr. 1. 

 Lunar, Agentia Nationala pentru Locuinte va intocmi executia bugetului de venituri si cheltuieli 
aferente lunii precedente, pe care o va depune la Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pana la data de 10 a lunii curente, urmand ca Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei Publice sa o transmita pana la data de 15 a lunii curente la Ministerul 
Finantelor Publice. 

 Ce stim despre egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati 
in domeniul muncii 

In Monitorul Oficial nr. 326 din 5 iunie 2013 a fost republicata Legea 
nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei 
si barbati. 

Principalele prevederi: 
 

 Prezenta lege reglementeaza masurile pentru promovarea egalitatii de sanse si de tratament 
intre femei si barbati, in vederea eliminarii tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul 
de sex, in toate sferele vietii publice din Romania. 

 In sensul prezentei legi, prin egalitate de sanse si de tratament intre femei si barbati se intelege 
luarea in considerare a capacitatilor, nevoilor si aspiratiilor diferite ale persoanelor de sex 
masculin si, respectiv, feminin si tratamentul egal al acestora. 

 Egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in domeniul muncii 

 Prin egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in relatiile de munca se intelege 
accesul nediscriminatoriu la: 

 alegerea ori exercitarea libera a unei profesii sau activitati; 

 angajare in toate posturile sau locurile de munca vacante si la toate nivelurile ierarhiei 
profesionale; 

 venituri egale pentru munca de valoare egala; 

 informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare, perfectionare, 
specializare si recalificare profesionala, inclusiv ucenicia; 

 promovare la orice nivel ierarhic si profesional; 

 conditii de incadrare in munca si de munca ce respecta normele de sanatate si securitate in 
munca, conform prevederilor legislatiei in vigoare, inclusiv conditiile de concediere. 
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Principalele prevederi: 
 

 Presedintele Institutului poate delega o parte dintre atributiile sale vicepresedintilor Institutului 
sau altor membri ai Comitetului director, desemnati conform legii. 

In Monitorul Oficial nr. 321 din 4 iunie 2013 a fost publicata Legea 
nr. 172/2013 privind aprobarea O.U.G. nr. 72/2011 pentru 
modificarea Legii nr. 356/2003 privind infiintarea, organizarea si 
functionarea Institutului Cultural Roman. 

Legea privind organizarea Institutului Cultural Roman a suferit modificari 

Principalele prevederi: 
 

 Se aproba Lista standardelor romane care adopta standardele europene armonizate 
referitoare la masini, din lista publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 99 
din 5 aprilie 2013, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. 

In Monitorul Oficial nr. 321 din 4 iunie 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 886/2013 al ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si 
Persoanelor Varstnice pentru aprobarea Listei standardelor romane 
care adopta standardele europene armonizate referitoare la 
masini. 

Aprobarea Listei standardelor romane care adopta standardele europene 
armonizate referitoare la masini 

Parlamentul a aprobat OUG privind reglementarea unor masuri 
tranzitorii in domeniul executarii unor creante datorate 

statuluiunitatilor de invatamant preuniversitar 

Principalele prevederi: 
 

 Se aproba O.U.G. nr. 64 din 30 octombrie 2012 privind modificarea unor acte normative si 
pentru reglementarea unor masuri tranzitorii in domeniul executarii unor creante datorate 
statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 772 din 15 noiembrie 2012. 

In Monitorul Oficial nr. 321 din 4 iunie 2013 a fost publicata Legea 
nr. 173/2013 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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Principalele prevederi: 
 

 Valoarea ajutorului financiar specific se calculeaza anual in lei, la cursul euro-leu stabilit de Banca 
Centrala Europeana la ultima cotatie a lunii septembrie, care este publicat in Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, pentru un plafon maxim de 30.447.205 euro, repartizat astfel: 

 22.447.205 euro, pentru categoria vaci de lapte; 

 1.500.000 euro, pentru categoria bivolite de lapte; 

 6.500.000 euro, pentru categoria taurine din rase de carne si metisii acestora. 

 In situatia in care beneficiarii dintr-o anumita categorie nu utilizeaza in totalitate plafonul alocat 
anual pentru categoria pentru care au depus cereri, diferenta se redistribuie la celelalte categorii. 

 Prin exceptie, pentru anul de cerere 2012, valoarea ajutorului financiar specific se calculeaza in 
lei, la cursul euro-leu stabilit de Banca Centrala Europeana la ultima cotatie a lunii septembrie, 
care este publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru un plafon maxim de 27.495.205 
euro, repartizat astfel: 

 19.495.205 euro, pentru categoria vaci de lapte. 

 1.500.000 euro, pentru categoria bivolite de lapte. 

 6.500.000 euro, pentru categoria taurine din rase de carne si metisii acestora. 

In Monitorul Oficial nr. 335 din 7 iunie 2013 a fost publicata H.G. nr. 
341/2013 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 796/2012 privind 
schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte si de carne 
de vita din zonele defavorizate si a H.G. nr. 759/2010 privind acordarea 
de ajutoare specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole 
in sectorul de agricultura ecologica. 

Schema de ajutor specific acordat producatorilor agricoli din  

zonele defavorizate 

Promovarea producerii energiei din surse regenerabile de energie 

In Monitorul Oficial nr. 335 din 7 iunie 2013 a fost publicata 
O.U.G. nr. 57/2013 privind modificarea si completarea Legii nr. 
220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 
energiei din surse regenerabile de energie. 

Principalele prevederi: 
 

 In perioada 1 iulie 2013–31 martie 2017 se amana temporar acordarea unui numar de certificate 
verzi din cele prevazute la alin. (2), pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producatorii de 
energie electrica din surse regenerabile, dupa cum urmeaza: 

 un certificat verde pentru centralele hidroelectrice noi, cu puteri instalate de cel mult 10 
MW; 

 un certificat verde pentru centralele electrice eoliene; 

 doua certificate verzi pentru centralele electrice solare. 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor 

Proiecte de lege in lucru la comisiile permanente 

 Propunere legislativa pentru modificarea art. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la 
propriul dosar si deconspirarea Securitatii  
 
 Proiect de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole si forestiere  

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi  

 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru 
somaj si stimularea fortei de munca  

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi  

 Propunere legislativa privind completarea Legii nr. 215/2001 – Legea administratiei publice locale  
 
 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii  
 
 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal  
 
 Propunere legislativa pentru completarea art. 264 din Legea nr. 1/2011 – Legea educatiei nationale  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea art. 331 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea art. 24 din Legea nr. 62/2011 – Legea dialogului social, 
republicata  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si 
organizarea profesiei de mediator  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor 
si al munitiilor  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor 
de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor si Senat 

 

 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Modificari privind comunicarea unor informatii in scopul scutirii de taxe vamale 
 

In Jurnalul Oficial nr. L147 din 1 iunie 2013 a fost publicat Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 
504/2013 al Comisiei din 31 mai 2013 de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 
1225/2011 in ceea ce priveste comunicarea de informatii in scopul scutirii de taxe vamale. 
In conformitate cu art. 20 din Regulamentul nr. 1225/2011, anumite informatii incluse in cererile de admitere 
cu scutire de taxe vamale a marfurilor importate de catre unitati sau organisme stiintifice stabilite in Uniune 
sau in numele acestora trebuie comunicate Comisiei de catre statele membre in care a fost depusa cererea. 
Aceste obligatii, care dateaza din 1983, nu mai sunt necesare pentru buna gestionare a importurilor cu scutire 
de taxe vamale. In plus, ele implica o sarcina administrativa inutila, atat pentru statele membre, cat si pentru 
Comisie. Ca atare, din motive de simplificare a reglementărilor si de rationalitate, dispozitiile corespunzatoare 
trebuie eliminate sau simplificate. 
 
Masuri de sprijin in favoarea Oltchim SA Ramnicu Valcea 
 

In Jurnalul Oficial nr. L148 din 1 iunie 2013 a fost publicata Decizia Comisiei din 7 martie 2012 privind 
ajutorul de stat nr. SA.29041 (C 28/2009) (ex N 433/2009). 
Pentru a stabili daca masurile analizate constituie ajutor de stat, Comisia trebuie sa evalueze daca acestea 
indeplinesc conditiile cumulative prevazute la art. 107 alin. (1) din TFUE. In temeiul acestei dispozitii, „cu 
exceptia derogarilor prevazute de tratate, sunt incompatibile cu piata interna ajutoarele acordate de state sau 
prin intermediul resurselor de stat, sub orice forma, care denatureaza sau ameninta sa denatureze concurenta 
prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri, in masura in care acestea afecteaza 
schimburile comerciale dintre statele membre”.  
Comisia a hotarat sa inchida procedura oficiala de investigare prevazută la art. 108 alin. (2) din TFUE in ceea 
ce priveste garantia de stat notificata (masura 2) in favoarea Oltchim, constatand ca Romania si-a retras 
notificarea si nu va continua aceasta masura. 
 
Incepand cu 6 iunie incep operatiunile VIS din a 6-a si a 7-a regiune 
 

In Jurnalul Oficial nr. L154 din 6 iunie 2013 a fost publicata Decizia de punere in aplicare a Comisiei din 5 
iunie 2013 de stabilire a datei de incepere a operatiunilor Sistemului de informatii privind vizele (VIS) in a 
sasea si a saptea regiune. 
Operatiunile Sistemului de informatii privind vizele in a sasea si in a saptea regiune stabilite prin Decizia de 
punere in aplicare 2012/274/UE incep la data de 6 iunie 2013. 
 
Uniunea Europeana se declara favorabila aprobarii si adoptarii unor conventii internationale in domeniul 
maritim 
 

In Jurnalul Oficial nr. L155 din 7 iunie 2013 a fost publicata Decizia Consiliului din 13 mai 2013 privind 
pozitia care urmeaza sa fie luata, in numele Uniunii Europene, in cadrul Organizatiei Maritime Internationale 
in ceea ce priveste adoptarea anumitor coduri si a modificărilor aferente aduse anumitor conventii si 
protocoale. 
 
Statele membre sunt incurajate sa semneze Tratatul privind comertul cu arme 
 

In Jurnalul Oficial nr. L155 din 7 iunie 2013 a fost publicata Decizia 2013/269/PESC a Consiliului din 27 mai 
2013 de autorizare a statelor membre sa semneze, in interesul Uniunii Europene, Tratatul privind comertul 
cu arme. 
In ceea ce priveste aspectele care intra in sfera de competenta exclusiva a Uniunii, statele membre sunt 
autorizate prin prezenta sa semneze Tratatul privind comertul cu arme in interesul Uniunii.  Statele membre 
sunt incurajate sa semneze Tratatul privind comertul cu arme la ceremonia solemna de la New York, din 3 
iunie 2013, sau cat mai curand posibil. 
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Cereri de propuneri 
 

 

Concursuri europene 
 

Institutul Bancii Europene de Investitii propune doua noi sponsorizari EIBURS in cadrul Programului pentru 
Cunoastere al acestuia 
 

 In Jurnalul Oficial nr. C162 din 7 iunie 2013 a fost publicata Cererea de propuneri – 2013/C 162/07 
 

Institutul Bancii Europene de Investitii isi desfasoara majoritatea relatiilor institutionale cu universitatile prin 
intermediul Programului pentru Cunoastere, compus din trei programe diferite: 

- EIBURS, programul BEI de sponsorizare a cercetarii universitare (University Research Sponsorship 
programme); 

- STAREBEI (STAges de REcherche BEI), un program de finantare a tinerilor cercetatori care lucreaza in 
cadrul unor proiecte comune BEI-universitati; si 

- Retelele universitare BEI, un mecanism de cooperare pentru retelele universitare cu relevanta 
deosebita in sprijinirea obiectivelor Grupului BEI. 

 

Propunerile se depun in limba engleza sau franceza, iar termenul de prezentare a propunerilor este 13 
septembrie 2013. Propunerile depuse dupa acest termen nu vor fi luate in considerare.  
 

Propunerile se vor trimite pe adresa: 
@ Copie electronica: events.eibinstitute@eib.org 
 Copie imprimata: 
EIB Institute 
98-100, boulevard Konrad Adenauer 
2950 Luxembourg 
LUXEMBOURG 
In atentia dnei Luisa FERREIRA, coordonator. 
 

Pentru informatii mai detaliate, vizitati: http://institute.eib.org/ 

Parlamentul european – Aviz de recrutare PE/166/S – Director General 
 
Anuntul a fost publicat in Jurnalul Oficial nr. C162A din 7 iunie 2013. 
 
Presedintele Parlamentului European a hotarat sa deschida procedura de ocupare a unui post de director 
general (AD, gradul 15) in cadrul Directiei Generale Servicii de Cercetare Parlamentara, in temeiul art. 29 alin. 
(2) din Statutul functionarilor Uniunii Europene. 
 
Candidatii sunt rugati sa trimita o scrisoare de intentie si un curriculum vitæ in format Europass la 
urmatoarea adresa: 
 Monsieur le Secretaire general Parlement europeen 
Avis de recrutement numero PE/166/S (referinta obligatorie) 
Batiment Konrad Adenauer 2929 Luxembourg LUXEMBOURG 
 
Candidatura trebuie expediata prin scrisoare recomandata pana cel tarziu la 21 iunie 2013, dovada fiind data 
de pe stampila postei.  

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://institute.eib.org/
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Jurisprudenta europeana 
 

Jurisprudenta europeana 
 

 Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-300/11, ZZ/Secretary of State for the Home Department 
 

Esenta motivarii unei decizii de refuz al intrarii pe teritoriul unui stat membru trebuie sa fie 
comunicata persoanei interesate. Cu toate acestea, un stat membru poate refuza, in masura in care 
este strict necesar, sa comunice persoanei interesate motivele a caror divulgare ar putea compromite 
siguranta statului. 
 

 Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-648/11, MA si altii  
 

Statul membru responsabil de examinarea unei cereri de azil facute in mai mult de un stat membru de 
catre un minor neinsotit este statul in care minorul se afla, dupa ce a depus o cerere acolo. Pentru ca 
acesta sa fie cazul, nici un membru al familiei minorului nu trebuie sa se afle in mod legal intr-un alt 
stat membru. 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. C 156 din 1 iunie 2013 a fost publicata ultima publicatie CJUE. 

 



 

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

  

16 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 
 

MFP imbunatateste activitatea ANAF 
 
Ministerul Finantelor Publice a publicat pe 7 iuniei un proiect de ordonanta 
de urgenta privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de 
administrare fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte 
normative. 

In cadrul referatului de aprobare se arata ca ANAF trebuie sa faca fata unor provocari importante 
pentru modernizarea activitatii sale. Au fost identificate urmatoarele puncte slabe ale agentiei, pe 
linia carora urmeaza a se actiona in scopul eliminarii disfunctionalitatilor. 

Schimbari preconizate: 

 crearea nivelului regional in scopul reducerii numarului de raportari catre centrala ANAF; 
 crearea structurii antifrauda prin reorganizarea controlului operativ in cadrul aparatului propriu; 
 asigurarea autonomiei Directiei Generale a Vamilor; 
 conferirea personalitatii juridice pentru Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili;  
 implementarea unei noi strategii de resurse umane si simplificarea procesului decizional. 
 
 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 de zile. 

ANAF va modifica formularul 630 

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a publicat in data de 6 iunie un 
proiectul de Ordin pentru aprobarea formularului „Decizie de impunere anuala 
pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate”. 

Potrivit art. 296
25

 alin. (4) din Codul fiscal, stabilirea obligatiilor anuale de plata a contributiei de asigurari 
sociale de sanatate, datorata de contribuabilii prevazuti la Cap. II al Titlului IX

2
 din Codul fiscal, se realizeaza de 

organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuala, pe baza careia se regularizeaza sumele datorate cu 
titlu de plati anticipate. 

Totodata, potrivit art. 296
28

 din Codul fiscal, stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate, datorata de 
contribuabilii prevazuti la  Cap. III al Titlului IX

2
 din Codul fiscal, se realizeaza de organul fiscal competent, prin 

decizia de impunere anuala. 

Ca urmare, prin prezentul proiect de ordin, se propune aprobarea modelului si continutului formularului 630;  

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

adresa de e-mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro, in termen de 20 de zile de la publicare. 
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Ghidul de bune practici de fabricatie pentru  
produsele cosmetice va fi abrogat 

Ministerul Economiei a publicat pe 6 iunie un proiect de ordin pentru 
abrogarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 308/2001 pentru 
aprobarea Ghidului privind principiile de buna practica de fabricatie pentru 
produsele cosmetice. 

In cadrul referatului de aprobare se arata ca in anul 2011 Comisia Europeana a publicat in JOUE Comunicarea 
C 123/04 in care se indica standardul de referinta EN ISO 22716:2007 Cosmetice. Bune practici de fabricatie 
(BFP). Ghid pentru bune practici de fabricatie (ISO 22716:2007) pentru aplicarea art. 8 din Regulament. Acest 
standard a fost preluat de ASRO ca standard roman. 

In aceste conditii, aplicabilitatea directa de la data de 11 iulie 2013 a Regulamentului nr. 1223/2009 in 
legislatia nationala impune abrogarea de la aceeasi data Ordinului nr. 308/2001 al ministrului industriei si 
resurselor pentru aprobarea Ghidului privind principiile de buna practica de fabricatie pentru produsele 

cosmetice. 

 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. 

Decrete semnate in perioada 1-7 iunie 

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

• Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de 
imprumut (Proiectul de modernizare a Administratiei Fiscale) intre Romania si 
Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti, la 
8 mai 2013; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 
248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate; 

 • Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul 
acordat romanilor de pretutindeni. 

• Decret pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 14 mai Ziua dreptului international umanitar; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la 
locul de munca; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 73/2011 pentru modificarea si completarea 
Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. 
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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 11 - 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/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


 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  
- in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 
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 Doar 119 procurori (7,8%) considera ca 
medierea ar trebui sa fie folosita in cazul 
tuturor infractiunilor indiferent de gradul de 
pericol social. Aproximativ 23% dintre 
procurorii care considera ca medierea ar trebui 
utilizata in cazul infractiunilor care prezinta un 
pericol mic au sfatuit deja partile implicate in 
conflict sa rezolve problemele prin intermediul 
mediatorului. 

 Aproximativ o treime (29,6%) dintre 
procurorii care considera ca medierea poate fi 
aplicata in cazul infractiunilor cu pericol social 
mic si mediu au sfatuit partile sa apeleze la 
mediator. 

 Jumatate (52,1%) dintre procurorii care cred 
ca medierea poate fi aplicata in cazul tuturor 
infractiunilor au sfatuit persoanele implicate in 
dosarele instrumentate de ei sa rezolve situatia 
prin intermediul medierii. 

Aplicarea medierii in cazul infractiunilor care prezinta  
un grad de pericol social mic, mediu sau mare 

Procurorii care apreciaza ca medierea conflictelor este o procedura „foarte utila si utila” 
de rezolvarea conflictelor cred intr-o masura mai mare ca medierea ar putea fi utilizata si 
pentru infractiuni care prezinta un pericol mediu sau chiar in cazul unor infractiuni grave. 
 
 
Va dorim lectura placuta! 
 

 
Autor: Balan Ana, Ecaterina Balica, Andrea Parosanu 
 
Mediation in Penal Matters in Romania. Evaluation 
Study and Perspectives, Editura C.H.Beck 2013. 

 Doua treimi dintre procurori apreciaza ca medierea ar putea fi aplicata in 
cazul conflictelor penale care prezinta un pericol social mic. Procentul 

procurorilor care considera ca medierea poate fi utilizata in cazul conflictelor 
care prezinta un pericol social mic si mediu este semnificativ (32,4%). 

http://www.beckshop.ro/mediation_in_penal_matters_in_romania_evaluation_study_and_perspectives-p6328.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte+recomandata&utm_campaign=promo+beckshop
http://www.beckshop.ro/mediation_in_penal_matters_in_romania_evaluation_study_and_perspectives-p6328.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte+recomandata&utm_campaign=promo+beckshop
http://www.beckshop.ro/mediation_in_penal_matters_in_romania_evaluation_study_and_perspectives-p6328.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte+recomandata&utm_campaign=promo+beckshop


 

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