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Repartizarea cifrei de scolarizare pentru studii universitare de master 

In Monitorul Ofcial nr. 367 din 20 iunie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 
3895/2013 al ministrului Educatiei Nationale privind repartizarea cifrei 
de scolarizare pentru studii universitare de master in vederea 
admiterii la studii in anul universitar 2013–2014. 

Principalele prevederi: 

 Cifra de scolarizare pentru studii universitare de master organizate in regim de finantare de la 
bugetul de stat, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 268/2013 privind aprobarea cifrelor de 
scolarizare pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat in anul scolar/universitar 
2013–2014, este alocata de Ministerul Educatiei Nationale institutiilor de invatamant superior 
de stat, conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin. 

 Alocarea cifrei de scolarizare pentru studii universitare de master, organizate in regim de 
finantare de la bugetul de stat, se realizeaza avand in vedere capacitatea de scolarizare a 
domeniilor de studii universitare de master. 

 In vederea admiterii la studii universitare de master a romanilor de pretutindeni se aloca 
institutiilor de invatamant superior de stat cifra de scolarizare, conform anexei nr. 2, care face 
parte integranta din prezentul ordin. 

 Cifra de scolarizare prevazuta in anexa nr. 2 se aloca luand in considerare propunerile 
universitatilor de stat si numarul de locuri pentru scolarizarea romanilor de pretutindeni. 

In Monitorul Oficial nr. 367 din 20 iunie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 3894/2013 al ministrului Educatiei Nationale privind 
repartizarea cifrei de scolarizare pentru studii universitare de 
licenta in vederea admiterii la studii in anul universitar 2013–
2014. 

Admiterea la studii in anul universitar 2013–2014 

Principalele prevederi: 

 Cifra de scolarizare pentru studii universitare de licenta organizate in regim de finantare de la 
bugetul de stat, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 268/2013 privind aprobarea cifrelor de 
scolarizare pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat in anul scolar/universitar 
2013–2014, este alocata de Ministerul Educatiei Nationale institutiilor de invatamant superior 
de stat conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin. 

 In vederea admiterii la studii universitare de licenta a unor tineri de etnie roma se aloca 
institutiilor de invatamant superior de stat un numar de 594 de locuri, conform anexei nr. 1. 

 In vederea admiterii la studii universitare de licenta a tinerilor din Republica Moldova care au 
diploma de bacalaureat obtinuta in Romania se aloca institutiilor de invatamant superior de 
stat cifra de scolarizare conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin. 

 In vederea admiterii la studii universitare de licenta a romanilor de pretutindeni se aloca 
institutiilor de invatamant superior de stat cifra de scolarizare conform anexei nr. 3, care face 
parte integranta din prezentul ordin. 

 

 Cifra de scolarizare prevazuta in anexele nr. 1 si 2 se repartizeaza de catre senatul universitar sau 
consiliul de administratie, dupa caz, la propunerea rectorului si cu respectarea legislatiei in 
vigoare, astfel incat sa fie stimulate domeniile prioritare si programele de studii performante. 
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Regulamentul de organizare si functionare al Scolii Nationale de Grefieri 
a fost modificat 

In Monitorul Oficial nr. 367 din 20 iunie 2013 a fost publicata 

Hotararea nr. 549/2013 a Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii pentru modificarea Regulamentului de organizare si 

functionare al Scolii Nationale de Grefieri, aprobat prin Hotararea 

Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007. 

Principalele prevederi 

 Regulamentul de organizare si functionare al Scolii Nationale de Grefieri, aprobat prin 
Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 257 din 17 aprilie 2007, cu modificarile ulterioare, se 
modifica dupa cum urmeaza: 

 Reprezentantii personalului de instruire din cadrul Scolii sunt alesi in adunarea generala a 
acesteia, convocata si prezidata de directorul sau de unul dintre directorii adjuncti ai Scolii, 
fara drept de vot, cu majoritatea voturilor exprimate, conform procedurii stabilite prin 
hotarare a Consiliului de conducere. 

CSM a modificat Regulamentul privind concursul de admitere si 
examenul de absolvire a INM 

In Monitorul Oficial nr. 365 din 19 iunie 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 546 bis/2013 a Plenului CSM pentru modificarea si 
completarea Regulamentului privind concursul de admitere si 
examenul de absolvire a INM, aprobat prin Hotararea Plenului 
CSM nr. 439/2006. 

Principalele prevederi: 

 Taxa de inscriere la concurs se restituie candidatilor care au fost respinsi pentru neindeplinirea 
conditiilor prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) si d) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, sau a conditiei privind lipsa antecedentelor penale si a 
cazierului fiscal prevazute la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeasi lege, precum si candidatilor retrasi 
anterior afisarii listelor finale cu rezultatele verificarii indeplinirii acestor conditii. 

 Taxa se restituie si in cazul in care candidatul decedeaza mai inainte de sustinerea primei probe 
din cadrul primei etape a concursului ori in cazul altor situatii obiective de impiedicare a 
participarii la concurs, intervenite anterior afisarii listelor finale cu rezultatele verificarii 
indeplinirii conditiilor mentionate in teza anterioara. 

 Cererea de restituire se depune la Directia resurse umane si organizare din cadrul Consiliului 
Superior al Magistraturii si se solutioneaza in termen de 30 de zile de la inregistrare de catre 
Directia economica si administrativ din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. 

 Candidatii respinsi in urma verificarii pot formula contestatii in termen de 48 de ore de la 
publicarea listei pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului 
National al Magistraturii. 

 

In cazul in care concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii se desfasoara in acelasi 
timp cu concursul de admitere in magistratura si exista intrebari identice, admiterea unei 
contestatii la vreuna dintre aceste intrebari la concursul de admitere in magistratura produce 
efecte si in privinta concursului de admitere la Institutul National al Magistraturii, in conditiile 
alin. (2)–(31). 

 

Candidatii sustin un interviu in fata comisiei de examinare din care fac parte un psiholog, un 
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Organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura 

Principalele prevederi: 

  Taxa de inscriere la concurs se restituie candidatilor care au fost respinsi pentru neindeplinirea 
conditiilor prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) si d) din Legea nr. 303/2004, a conditiei privind 
lipsa antecedentelor penale si a cazierului fiscal prevazute la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeasi lege 
sau a conditiilor prevazute la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, precum si candidatilor care 
se retrag din concurs anterior afisarii listelor finale cu rezultatele verificarii indeplinirii acestor 
conditii. Taxa se restituie si in cazul in care candidatul decedeaza mai inainte de sustinerea primei 
probe din cadrul primei etape a concursului ori in cazul altor situatii obiective de impiedicare a 
participarii la concurs, intervenite anterior afisarii listelor finale cu rezultatele verificarii 
indeplinirii conditiilor mentionate in teza anterioara.  

  Cererea de restituire se depune la Directia resurse umane si organizare din cadrul Consiliului 
Superior al Magistraturii si se solutioneaza in termen de 30 de zile de la inregistrare de catre 
Directia economica si administrativ din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. 

In Monitorul Oficial nr. 365 din 19 iunie 2013 a fost publicata Hotararea 

Plenului Consiliul Superior al Magistraturii pentru modificarea si 

completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea 

concursului de admitere in magistratura, aprobat prin Hotararea Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012. 

Regulamentul privind organizarea concursului de promovare a 
judecatorilor si procurorilor a fost modificat 

In Monitorul Oficial nr. 365 din 19 iunie 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 545/2013 a Plenului CSM pentru modificarea si 
completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea 
concursului de promovare a judecatorilor si procurorilor. 

Principalele prevederi: 

 Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare a judecatorilor si 
procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 825 din 6 octombrie 2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 

 Prin exceptie de la prevederile alin. (4), in cazul acelor instante in cadrul carora functioneaza mai 
multe sectii pentru care s-au scos la concurs posturi pentru a caror ocupare este necesara cel 
putin o specializare comuna, candidatii care aleg specializarea comuna pot opta pentru una 
sau pentru mai multe dintre aceste sectii, indicandu-le in ordinea preferintelor. 

 Candidatul are dreptul de a reveni asupra optiunii formulate sau asupra ordinii de preferinta a 
optiunilor multiple prevazute la alin. (41) pana la data expirarii termenului de inscriere. 

 Promovarea efectiva se face in raport de optiunea candidatului, cu respectarea dispozitiilor alin. 
(3). In cazul in care candidatii au optat pentru mai multe sectii pentru care s-au scos la concurs 
posturi pentru a caror ocupare este necesara cel putin o specializare comuna, in conditiile art. 6 
alin. (41), la promovarea efectiva se va tine seama de ordinea de preferinta indicata de 
candidati. 
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Regulamentul privind ocuparea posturilor vacante de grefier la instantele 
judecatoresti si parchetele de pe langa acestea a fost modificat 

Principalele prevederi: 

 Stergerea de pe pagina de internet a instantelor si parchetelor care au organizat concursurile a 
informatiilor ce contin date cu caracter personal referitoare la candidatii la 
concursurile/examenele prevazute de prezentul regulament se realizeaza din dispozitia 
conducatorului instantei sau parchetului, dupa implinirea termenului de un an de la data 
publicarii tabelelor finale prevazute la art. 22 alin. (5). 

In Monitorul Oficial nr. 370 din 21 iunie 2013 a fost publicata Hotararea 

nr. 551/2013 a Plenului CSM pentru completarea Regulamentului privind 

organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante 

de grefier la instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea, 

aprobat prin Hotararea Plenului CSM nr. 126/2007. 

Principalele prevederi: 

 Stergerea de pe pagina de internet a Scolii Nationale de Grefieri a informatiilor ce contin date 

cu caracter personal referitoare la candidatii la concursurile/examenele organizate de Consiliul 

Superior al Magistraturii prin Scoala Nationala de Grefieri se realizeaza din dispozitia 

directorului Scolii, dupa implinirea termenului de un an de la validarea rezultatelor 

examenului/concursului, si se aduce la cunostinta Consiliului Superior al Magistraturii. 

In Monitorul Oficial nr. 370 din 21 iunie 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 550/2013 a Plenului CSM pentru completarea 
Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de 
admitere la SNG, aprobat prin Hotararea Plenului CSM nr. 
173/2007. 

CSM a modificat Regulamentul privind organizarea concursului de 
admitere la SNG 

MJ a aprobat criteriile privind evaluarea performantelor activitatii 
functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare 

In Monitorul Oficial nr. 356 din 17 iunie 2013 az fost publicat 
Ordinul nr. 1792/C/2013 al ministrului Justitiei pentru aprobarea 
Criteriilor privind evaluarea performantelor activitatii profesionale 
a functionarilor publici cu statut special definitivi din sistemul 
administratiei penitenciare. 

Principalele prevederi: 

 Activitatea de evaluare a performantelor activitatii profesionale individuale a functionarilor 

publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare este desfasurata in scopul 

aprecierii conduitei profesionale manifestate, a competentei profesionale, a rezultatelor 

activitatii desfasurate, a preocuparii pentru perfectionarea pregatirii, precum si a potentialului 

de dezvoltare a carierei. 
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Guvernul a suplimentat bugetul Ministerului Justitiei 

In Monitorul Oficial nr. 360 din 18 iunie 2013 a fost publicata H.G. nr. 
355/2013 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justitiei, 
Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Ministerului Public si Consiliului 
Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevazute 
de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009. 
 

Principalele prevederi 

 Se aproba suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei pe anul 2013 cu suma de 42.381 mii lei, 
la capitolul 61.01 „Ordine publica si siguranta nationala“, titlul 10 „Cheltuieli de personal“, si cu 
suma de 385 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publica si siguranta nationala“, titlul 51 
„Transferuri intre unitati ale administratiei publice, pentru Administratia Nationala a 
Penitenciarelor si Institutul National de Expertize Criminalistice, din suma globala prevazuta cu 
aceasta destinatie in bugetul Ministerului Finantelor Publice – „Actiuni generale“. 

 Se aproba suplimentarea bugetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie pe anul 2013 cu suma de 
1.596 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publica si siguranta nationala“, titlul 10 „Cheltuieli de 
personal“, din suma globala prevazuta cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Finantelor 
Publice – „Actiuni generale“. 

Principalele prevederi: 

 Se aproba Ghidul solicitantului – Conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de 

tip strategic nr. 126 „Schema de garantie pentru tineri“, prevazut in anexa care face parte 

integranta din prezentul ordin. 

 Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 367 bis. 

 

In Monitorul Oficial nr. 367 din 20 iunie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 1110/2013 al MMFPSPV privind aprobarea 
Ghidului solicitantului – Conditii specifice pentru cererea de 
propuneri de proiecte de tip strategic nr. 126 pentru 
implementarea Programului operational sectorial 
„Dezvoltarea resurselor umane 2007–2013“. 

Ministerul Muncii a aprobat Ghidul solicitantului pentru 
implementarea POSDRU 2007–2013 

Prevenirea coruptiei in cadrul Ministerului Afacerilor Interne 

In Monitorul Oficial nr. 368 din 20 iunie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 86/2013 al ministrului Afacerilor Interne privind 
organizarea si desfasurarea activitatilor de prevenire a coruptiei in 
cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Principalele prevederi: 

 Ordinul reglementeaza modul de organizare si desfasurare a activitatilor de prevenire a 

coruptiei in cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

 Prevenirea coruptiei constituie ansamblul masurilor adoptate in scopul reducerii incidentei 

faptelor de coruptie savarsite de personalul MAI, adoptarii unui comportament integru si 

cresterii increderii cetatenilor in institutie. 
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 Abilitarea Guvernului de a emite ordonante 

 

In Monitorul Oficial nr. 369 din 20 iunie 2013 a fost publicata Legea 
nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante. 

Principalele prevederi: 

 In temeiul art. 115 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul este abilitat ca, de la 
data intrarii in vigoare a prezentei legi, dar nu inainte de incheierea primei sesiuni ordinare a 
anului 2013, si pana la reluarea lucrarilor Parlamentului in cea de-a doua sesiune ordinara a 
anului 2013, sa emita ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice, dupa cum 
urmeaza: 

 Finante publice si economie; 

 Dezvoltare regionala, administratie publica si afaceri interne; 

 Transporturi, infrastructura si investitii de interes national; 

 Societatea informationala; 

 Protectie si incluziune sociala; 

 Educatie si cercetare; 

 Mediu; 

 Achizitii publice; 

 Fonduri externe nerambursabile; 

 Prorogarea sau modificarea unor termene prevazute in acte normative cu putere de lege. 

Principalele prevederi: 

 Pentru personalul care se incadreaza in una dintre structurile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b), 
la stabilirea drepturilor salariale se acorda o majorare de 25 de clase de salarizare 
suplimentare pana la prima evaluare a performantelor profesionale individuale realizata in 
conditiile legii. 

 Verificarea si confirmarea indeplinirii criteriilor prevazute la art. 2 si avizarea structurilor si a 
personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare nerambursabile 
comunitare, in vederea acordarii majorarii salariale, se fac de catre: 

 Ministerul Fondurilor Europene, pentru personalul cu atributii de gestionare a 
instrumentului de preaderare PHARE si ISPA, instrumentul financiar provizoriu Facilitatea 
de tranzitie, a fondurilor structurale si de coeziune, a mecanismului financiar al Spatiului 
Economic European 2009–2014 si pentru personalul din ANRMAP responsabil cu 
verificarea achizitiilor publice in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale; 

 Ministerul Finantelor Publice, pentru personalul structurii de control fonduri europene si 
pentru personalul din UCVAP/CVAP responsabil cu verificarea achizitiilor publice in cadrul 
proiectelor finantate din instrumente structurale. 

In Monitorul Oficial nr. 348 din 13 iunie 2013 a fost publicata Legea 
nr. 180/2013 privind aprobarea O.U.G. nr. 73/2011 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in 
domeniul sanatatii. 

 Stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare 
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BNR a publicat ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii 

In Monitorul Oficial nr. 364 din 19 iunie 2013 a fost publicata Circulara 
nr. 15/2013 a BNR privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime 
obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 mai–23 iunie 2013. 

Principalele prevederi: 

 Incepand cu perioada de aplicare 24 mai–23 iunie 2013, ratele dobanzilor platite la rezervele 
minime obligatorii sunt urmatoarele: 

 0,94% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in lei; 

 0,47% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in euro; 

  0,19% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA. 

Principalele prevederi: 

 Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza cadrul juridic necesar pentru dezvoltarea si 
sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor, in vederea 
cresterii competitivitatii sectorului agricol. 

 Anual, din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, capitolul 83.01 
„Agricultura, Silvicultura; Piscicultura si Vanatoare“, titlul „Imprumuturi“, se aloca sumele 
necesare fondurilor de garantare pentru: 

 garantarea pana la maximum 50% din valoarea creditului acordat de catre institutiile 
finantatoare pentru achizitia de terenuri agricole in situatiile definite la art. 2 lit. b). 
Volumul creditului va reprezenta maximum 90% din valoarea suprafetelor achizitionate si 
minimum 10% contributia proprie a beneficiarului. Diferenta de garantii necesare pentru 
acoperirea integrala a creditului si a dobanzilor aferente va fi asigurata de catre 
imprumutati cu terenurile achizitionate si/sau alte bunuri aflate in proprietate; 

 garantarea pana la maximum 80% a creditelor acordate de institutiile finantatoare 
fermierilor pentru finantarea investitiilor in domeniul agricol si a productiei agricole, cu 
exceptia creditelor acordate pentru finantarea investitiilor realizate prin masura 121 din 
Programul National de Dezvoltare Rurala; 

 garantarea pana la maximum 80% a microcreditelor acordate de institutiile finantatoare 
in baza art. 14 alin. (1) lit. a) si c). 

 Garantiile prevazute la art. 3 se acorda in conditiile prevazute de Comunicarea Comisiei cu 
privire la aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub forma de garantii, 
publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 2008/C155/02, respectiv acopera, dupa caz, 
pana la maximum 80% din valoarea finantarii acordate de institutiile finantatoare si sunt legate 
de o tranzactie financiara specifica, de o suma maxima de 2.500.000 euro si de o durata 
limitata. 

In Monitorul Oficial nr. 364 din 19 iunie 2013 a fost publicata O.U.G. nr. 
43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor 
de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor. 

Sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare  

al fermierilor 
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Au fost aduse modificari listei privind cheltuielile eligibile pentru 
proiectele din cadrul POSCCE 2007–2013 

In Monitorul Oficial nr. 359 din 17 iunie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 
710/468/654/2013 al ministrului Economiei, ministrului Fondurilor 
Europene si al MFP pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 
2.508/2007. 

Principalele prevederi: 

 Prin exceptie de la prevederile alin. (1), cheltuielile prevazute in anexa nr. 1, efectuate de 
beneficiar pentru proiectul major «Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics», sunt eligibile 
de la data de 1 ianuarie 2007. Procedurile de achizitie se deruleaza in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare privind achizitiile publice. 

 Cheltuielile aferente managementului de proiect sunt eligibile pana la 10% din valoarea eligibila 
a proiectului, dar nu mai mult de 2.000.000 lei, cu exceptia proiectului major «Extreme Light 
Infrastructure – Nuclear Physics», pentru care cheltuielile aferente managementului de proiect 
nu pot depasi 20.000.000 lei. 

 
 Ordinul privind stabilirea timbrului de mediu a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 359 din 17 iunie 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 622/2013 al MFP si al ANAF privind modificarea Ordinului 
presedintelui ANAF nr. 296/2013 pentru aprobarea Procedurii privind 
stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule 
si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare. 

Principalele prevederi: 

 Pe baza referatului prevazut la pct. 2.5, compartimentul de specialitate intocmeste proiectul 
«Deciziei privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule». 

 Decizia prevazuta la pct. 2.7 se intocmeste in doua exemplare, se verifica si se avizeaza de seful 
compartimentului de specialitate si se inainteaza impreuna cu documentatia si cu referatul, spre 
aprobare, conducatorului unitatii fiscale. 

 Decizia prevazuta la pct. 2.7 este decizie sub rezerva verificarii ulterioare, potrivit art. 90 din Codul 
de procedura fiscala. 

 

Parlamentul a aprobat componenta Consiliului Autoritatii de 
Supraveghere Financiara 

In Monitorul Oficial nr. 363 din 18 iunie 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 54/2013 a Parlamentul Romaniei privind numirea 
membrilor Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara. 

Principalele prevederi: 

 Se numesc, pentru un mandat de 5 ani, incepand cu data de 18 iunie 2013, 5 membri executivi, 

respectiv, presedintele, prim-vicepresedintele si 3 vicepresedinti, precum si 6 membri 

neexecutivi ai Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara, persoanele prevazute in anexa 

care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 45/2013 

se abroga. 
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Principalele prevederi: 

 Se constituie Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru aderarea 
Romaniei la spatiul Schengen, in scopul sprijinirii, la nivel parlamentar, a actiunilor 
Guvernului Romaniei si ale altor autoritati publice in vederea indeplinirii conditiilor impuse 
de Comisia Europeana si de statele membre ale UE pentru aderarea Romaniei la spatiul 
Schengen. 

 Comisia se compune din 8 senatori si 11 deputati. 

In Monitorul Oficial nr. 364 din 19 iunie 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 47/2013 a Parlamentului Romaniei privind 
constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si 
Senatului pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen. 

A fost constituita o comisie comuna la nivelul parlamentului pentru 
aderarea Romaniei la Schengen 

Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa va prelua obligatiile 
fiscale ale Companiei Nationale de Cai Ferate „C.F.R.“ 

In Monitorul Oficial nr. 363 din 18 iunie 2013 a fost publicata O.U.G. 
nr. 61/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale. 

Principalele prevederi: 

 Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza: 

 preluarea obligatiilor fiscale ale Companiei Nationale de Cai Ferate „C.F.R.“ – S.A. 
administrate de catre ANAF, datorate si neachitate la data intrarii in vigoare a 
prezentei ordonante de urgenta, de catre Societatea Nationala de Transport Feroviar 
de Marfa „C.F.R. – Marfa“ – S.A.; 

 stingerea partiala a debitului restant pe care Societatea Nationala de Transport 
Feroviar de Marfa „C.F.R. – Marfa“ – S.A. il are fata de Compania Nationala de Cai 
Ferate „C.F.R.“ – S.A. in schimbul preluarii obligatiilor fiscale prevazute la lit. a). 

 In scopul preluarii obligatiilor fiscale, organul fiscal competent pentru administrarea 
creantelor datorate de „C.F.R.“ – S.A. elibereaza certificatul de atestare fiscala, care contine 
obligatiile fiscale principale si accesorii datorate pana la data intrarii in vigoare a prezentei 
ordonante de urgenta. 

Medierea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor  

in domeniul energiei 

In Monitorul Oficial nr. 358 din 17 iunie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 35/2013 al ANRE pentru aprobarea procedurilor 
privind solutionarea/medierea neintelegerilor aparute la 
incheierea contractelor in domeniul energiei. 

Principalele prevederi: 

 ANRE solutioneaza neintelegerile legate de incheierea contractelor din sectorul energiei. 

 Prezenta procedura este elaborata in scopul crearii unui mecanism de solutionare a 

neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in sectorul energiei electrice si termice 

produse in cogenerare. 
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Principalele prevederi: 

 Fondul va primi noi actionari, care trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 44 alin. (2) 
din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, fie prin cesiunea unor actiuni 
din partea actionarilor existenti, fie prin emisiunea de noi actiuni, in limita numarului de actiuni 
aprobate prin actul constitutiv, realizata trimestrial, semestrial sau anual, daca este cazul. 
Emisiunea de noi actiuni se efectueaza in baza hotararii consiliului de administratie, daca acestuia 
i-a fost delegata respectiva atributie de catre adunarea generala a actionarilor Fondului, potrivit 
legii. 

 In situatia exceptionala in care Fondul constata ca cesiunea indicata la alin. (1) s-a efectuat cu 
incalcarea prevederilor art. 44 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile 
ulterioare, respectiv catre persoane care nu sunt indreptatite sa detina calitatea de actionar al 
Fondului, Consiliul de administratie opereaza de indata transferul in Registrul actionarilor, 
drepturile de vot aferente respectivelor actiuni fiind suspendate in conformitate cu prevederile 
art. 283 alin. (1) din legea mai sus amintita. 

 In termen de doua zile de la data operarii transferului mentionat la alin. (2), Fondul comunica 
A.S.F. situatia de fapt si prezinta documentele in baza carora s-a efectuat transferul respectiv. 

 

 

In Monitorul Oficial nr. 361 din 18 iunie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 
3/2013 al ASF privind aprobarea Regulamentului nr. 1/2013 pentru 
modificarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, 
organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, 
aprobat prin Ordinul presedintelui CNVM nr. 12/2006. 

Organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor 

Finantarea pe termen lung a economiei europene 

In Monitorul Oficial nr. 371 din 21 iunie 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 35/2013 a Senatului cu privire la documentul european 
de consultare Carte Verde privind „Finantarea pe termen lung a 
economiei europene“ – COM (2013) 150 final 2. 

Principalele prevederi: 

 Scopul prezentei Carti Verzi este de a initia o dezbatere mai ampla vizand modalitatile de 
incurajare a finantarii pe termen lung, precum si modalitatile de ameliorare si de 
diversificare a sistemului de intermediere financiara pentru investitiile pe termen lung din 
Europa. Raspunsurile la intrebarile din cadrul consultarii vor contribui la continuarea 
evaluarii de catre Comisie a obstacolelor in calea finantarii pe termen lung, in vederea 
identificarii unor posibile actiuni pentru inlaturarea acestora.  

 Eventualele masuri ulterioare ar putea lua mai multe forme: in unele domenii pot fi 
necesare reglementari noi sau adaptate, in timp ce in altele rolul UE ar putea consta intr-o 
mai buna coordonare si in promovarea celor mai bune practici sau ar putea lua forma unui 
efort specific de monitorizare cu fiecare stat membru in contextul semestrului european. 
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Romania a fost condamnata la CEDO pentru incalcarea art. 3 si 8 din 

Conventie in cauza M. si C.  

In Monitorul Oficial nr. 372 din 21 iunie 2013 a fost publicata 
Hotararea Sectiei a treia a Curtii Europene a Drepturilor Omului din 27 
septembrie 2011 in Cauza M. si C. impotriva Romaniei. 

Principalele prevederi: 

 La originea cauzei se afla Cererea nr. 29.032/04 indreptata impotriva Romaniei, prin care la 30 
iulie 2004, doi cetateni ai acestui stat, doamna C.M. si domnul A.C. (reclamantii), au sesizat 
Curtea in temeiul art. 34 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor 
fundamentale. 

 Reclamantii au sustinut, in ceea ce priveste procedura penala care s-a finalizat prin hotararea 
definitiva din 18 martie 2004 si procedurile civile care s-au finalizat prin hotararile definitive din 5 
februarie 2004, respectiv din 1 iunie 2005, ca omisiunea autoritatilor nationale de a asigura o 
protectie adecvata celui de-al doilea reclamant, persoana minora, fata de presupusele acte de 
abuz sexual comise de tatal sau, lipsa unei cai de atac eficiente in ceea ce priveste incalcarea 
drepturilor lor, mentionata anterior, si incalcarea dreptului lor la un proces echitabil, date fiind 
apartenenta religioasa a doamnei M. si rezolutia procurorului prin care a decis sa nu il trimita in 
judecata pe tatal lui A.C., au reprezentat o incalcare a drepturilor garantate de art. 3, 6, 8, 13 si 
14 din Conventie, considerate separat sau coroborat. 

 Curtea a respins in unanimitate exceptiile preliminare ale Guvernului si a declarat in unanimitate 
cererea admisibila. 

 Curtea a hotarat, cu 6 voturi la 1, ca a existat o incalcare a art. 3 si art. 8 din Conventie ca urmare 
a faptului ca statul nu si-a indeplinit obligatiile pozitive care ii revin in temeiul articolelor 
mentionate, in ceea ce il priveste pe al doilea reclamant; 

 Aceasta a mai hotarat in unanimitate ca nu a fost incalcat art. 8 din Conventie in ceea ce priveste 
separarea primei reclamante de fiul sau si limitarea dreptului sau de vizitare. 

 Curtea a hotarat in unanimitate ca nu exista nicio problema distincta in temeiul art. 13 din 
Conventie in ceea ce il priveste pe oricare dintre reclamanti si ca nu a existat nicio incalcare a art. 
14 coroborat cu art. 6 din Conventie, in ceea ce o priveste pe prima reclamanta, referitor la 
procedura care s-a finalizat prin hotararea definitiva din 5 februarie 2004, sub aspectul intemeierii 
hotararii autoritatilor nationale pe afilierea sa religioasa. 

 In acelasi timp,  in unanimitate, Curtea a hotarat ca nu este necesar sa examineze capatul de 
cerere formulat de prima reclamanta in temeiul art. 6 din Conventie, analizat separat, si capatul 
de cerere formulat de cel de-al doilea reclamant in temeiul art. 6, analizat separat sau coroborat 
cu art. 14 din Conventie, in ceea ce priveste procedura care s-a finalizat prin hotararea definitiva 
din 5 februarie 2004; 

In final, Curtea a hotarat cu 6 voturi la 1: 

 ca statul parat trebuie sa plateasca, in termen de 3 luni de la data ramanerii definitive a 
hotararii in conformitate cu art. 44 §2 din Conventie, urmatoarele sume: 

- 13 000 EUR (treisprezece mii de euro) celui de-al doilea reclamant, plus orice suma ce poate fi 
datorata cu titlu de impozit, pentru prejudiciul moral; 

- 500 EUR (cinci sute de euro) celor doi reclamanti, impreuna, plus orice suma ce poate fi datorata cu 
titlu de impozit, cu titlu de cheltuieli de judecata. 
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A fost aprobat Regulamentul privind organizarea si functionarea Comisiei 

Nationale pentru Compensarea Imobilelor 

In Monitorul Oficial nr. 371 din 21 iunie 2013 a fost publicata Decizia 
nr. 249/2013 a Prim-Ministrului pentru aprobarea Regulamentului 
privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru 
Compensarea Imobilelor. 

Principalele prevederi: 

 Obiectul prezentului regulament il constituie organizarea si functionarea Comisiei Nationale 
pentru Compensarea Imobilelor. 

 Comisia Nationala functioneaza in subordinea Cancelariei Primului-Ministru si are urmatoarele 
atributii: 

 valideaza/invalideaza in tot sau in parte deciziile emise de entitatile investite de lege, care 
contin propunerea de acordare de masuri compensatorii; 

 dispune emiterea deciziilor de compensare a imobilelor; 

 emite titluri de despagubire prin aplicarea procedurii specifice Comisiei Centrale pentru 
Stabilirea Despagubirilor; 

 asigura coordonarea procesului de licitare/atribuire a imobilelor din Fondul national al 
terenurilor agricole si al altor imobile; 

 stabileste, in conditiile legii, procedura de solutionare a cererilor care intra in competenta 
sa; 

 stabileste ordinea de solutionare a dosarelor inregistrate la secretariatul Comisiei Nationale; 

 ia alte masuri legale necesare aplicarii Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in 
perioada regimului comunist in Romania. 

 

Finantarea pe termen lung a economiei europene 

In Monitorul Oficial nr. 371 din 21 iunie 2013 a fost publicate 
Instructiunile nr. 1/2013 ale Autoritatii Nationale pentru 
Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice emise in aplicarea 
prevederilor art. 188 alin. (2) lit. d) si art. 188 alin. (3) lit. c) din O.U.G. 
nr. 34/2006. 

Principalele prevederi: 

 Prezentele instructiuni sunt emise in aplicarea art. 188 alin. (2) lit. d) si alin. (3) lit. c) din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de 
servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

 Atunci cand stabileste cerintele de calificare autoritatea contractanta are obligatia sa 
respecte principiul proportionalitatii si sa nu formuleze cerinte care ajung sa se dubleze, 
respectiv care nu pot fi justificate in raport cu ceea ce urmeaza a fi prestat/executat asa 
cum este prevazut la nivelul caietului de sarcini sau al documentatiei descriptive. 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor si Senat 

Proiecte de lege inregistrate in lucru la Camera Deputatilor la 

comisiile permanente  

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

 Propunere legislativa pentru modificarea art. 13 din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea  
 

Proiecte de lege inregistrate la Camera Deputatilor pe ordinea de zi  

 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului  
 

Propuneri legislative primite la Senat pentru dezbatere si adoptare 

 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul 
deputatilor si senatorilor 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 19.06.2013 
- termen pentru depunerea raportului:  20.06.2013 

 
 Propunere legislativa pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind 
alocatia de stat pentru copii 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 11.06.2013 
- termen pentru depunerea raportului:  18.06.2013 

 
 

 

Proiecte de lege inregistrate la Senat pe ordinea de zi  

 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 335/2007 – Legea camerelor 
de comert din Romania  

 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de 
stat pentru copii  

 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in 
domeniul sanatatii  

 Propunere legislativa de modificare a Legii nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare  

 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul 
armelor si munitiilor  

 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal  

 Propunere legislativa pentru modificarea art. 27 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contraventiilor  

 Propunere legislativa pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii  

 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal  



 

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

 

15 

 

 

Deputatilor si Senat 

Procesul legislativ la Camera Deputatilor si Senat 

 

 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Masuri privind accesul la date confidentiale in scopuri stiintifice 
 

In Jurnalul Oficial nr. L164 din 18 iunie 2013 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 557/2013 al Comisiei din 
17 iunie 2013 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European si al 
Consiliului privind statisticile europene in ceea ce priveste accesul la date confidentiale in scopuri stiintifice si 
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 831/2002 al Comisiei. 
Regulamentul stabileste conditiile in care poate fi acordat accesul la datele confidentiale transmise Comisiei 
(Eurostat) pentru a permite analize statistice in scopuri stiintifice, precum si normele de cooperare intre 
Comisie (Eurostat) si autoritatile statistice nationale in vederea facilitarii acestui acces. Regulamentul asigura, 
in special, respectarea deplina a vietii private si de familie si a protectiei datelor cu caracter personal 
(articolele 7 si 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene).  
 

Platforma online SOL – solutionarea extrajudiciara a litigiilor dintre consumatori si comercianti online 
 

In Jurnalul Oficial nr. L165 din 18 iunie 2013 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 21 mai 2013 privind solutionarea online a litigiilor in materie de 
consum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 si a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul 
privind SOL in materie de consum). 
Regulamentul urmareste, prin atingerea unui nivel ridicat de protectie a consumatorului, sa contribuie la buna 
functionare a pietei interne, in special la dimensiunea sa digitala, prin crearea unei platforme europene SOL 
(denumita in continuare „platforma SOL”) care sa faciliteze solutionarea independenta, impartiala, 
transparenta, eficace, rapida si echitabila, pe cale extrajudiciara, a litigiilor dintre consumatori si comercianti 
online. 
 

A fost creata Agentia Uniunii Europene pentru Securitatea Retelelor si a Informatiilor (ENISA) 
 

In Jurnalul Oficial nr. L165 din 18 iunie 2013 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 526/2013 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 21 mai 2013 privind Agentia Uniunii Europene pentru Securitatea 
Retelelor si a Informatiilor (ENISA) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 460/2004. 
Prezentul regulament instituie o Agentie a Uniunii Europene pentru Securitatea Retelelor si a Informatiilor 
care sa indeplineasca sarcinile care ii sunt atribuite in scopul de a contribui la un nivel ridicat de securitate a 
retelelor si a informatiilor in cadrul Uniunii, pentru a derula actiuni de sensibilizare cu privire la securitatea 
retelelor si a informatiei si pentru a dezvolta si promova o cultura a securitatii retelelor si a informatiilor in 
beneficiul cetatenilor, al consumatorilor, al intreprinderilor si al organizatiilor din sectorul public al Uniunii, 
contribuind astfel la crearea si buna functionare a pietei interne. 
 

Codul Vamal Modernizat se va aplica din 1 noiembrie 2013 
 

In Jurnalul Oficial nr. L165 din 18 iunie 2013 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 528/2013 al 
Parlamentului European si al Consiliuluidin 12 iunie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 450/2008 
de stabilire a Codului Vamal Comunitar (Codul Vamal Modernizat) in ceea ce priveste data aplicarii. 
Pentru prevenirea unor dificultati serioase legate de legislatia vamala a Uniunii si a-i oferi Parlamentului 
European si Consiliului o perioada de timp adecvata pentru a finaliza procesul de adoptare a reformarii 
Codului Vamal al Uniunii, data limita de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 450/2008 prevazuta la articolul 
188 alineatul (2) al doilea paragraf din acesta trebuie amanata. Noua data de aplicare considerata adecvata 
in acest scop este 1 noiembrie 2013. 
 

Se aproba in numele Uniunii Acordulul privind facilitarea eliberarii vizelor intre Uniunea Europeana si 
doua state non-UE 
 

In Jurnalul Oficial nr. L168 din 20 iunie 2013 au fost publicate doua decizii: 
 

- Decizia Consiliului din 13 mai 2013 privind incheierea Acordului intre Uniunea Europeana si Moldova  
- Decizia Consiliului din 13 mai 2013 privind incheierea Acordului intre Uniunea Europeana si Ucraina  
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. C 171 din 15 iunie 2013 a fost publicata ultima publicatie CJUE. 

 

 

Jurisprudenta europeana 
 

Solutionarea alternativa a litigiilor in materie de consum 
 

In Jurnalul Oficial nr. L165 din 18 iunie 2013 a fost publicata Directiva 2013/11/UE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 21 mai 2013 privind solutionarea alternativa a litigiilor in materie de consum si 
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 si a Directivei 2009/22/CE. 
Directiva urmareste, prin atingerea unui nivel inalt de protectie a consumatorilor, sa contribuie la buna 
functionare a pietei interne prin garantarea faptului ca reclamatiile impotriva comerciantilor pot fi 
prezentate de catre consumatori, in mod voluntar, unor entitati care aplica proceduri de solutionare 
alternativa a litigiilor independente, impartiale, transparente, eficace, rapide si echitabile. Prezenta 
directiva nu aduce atingere legislatiei nationale care prevede obligativitatea participarii la astfel de 
proceduri, cu conditia ca legislatia respectiva sa nu impiedice partile sa isi exercite dreptul de acces la 
sistemul judiciar. Prezenta directiva si Regulamentul (UE) nr. 524/2013 din 21 mai 2013 privind solutionarea 
online a litigiilor in materie de consum sunt doua instrumente legislative interconectate si complementare. 
 

A fost stabilita data privind alegerea reprezentantilor in Parlamentul European intre 22-25 mai 2014 
 

In Jurnalul Oficial nr. L169 din 21 iunie 2013 a fost publicata Decizia Consiliului din 14 iunie 2013 de 
stabilire a perioadei pentru cea de a opta alegere a reprezentantilor in Parlamentul European prin vot 
universal direct. 
Perioada mentionata la art. 10 alin. (1) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea reprezentantilor 
in Parlamentul European prin vot universal direct se stabileste intre 22 si 25 mai 2014 pentru cea de a opta 
alegere. 
 

Din 1 ianuarie 2014 isi incepe activitatea Curtea unica in materie de brevete 
 

In Jurnalul Oficial nr. C175 din 20 iunie 2013 a fost publicat ACORDUL privind Curtea unica in materie de 
brevete.  
Conform Acordului, se instituie o Curte unica in materie de brevete in vederea solutionarii litigiilor referitoare 
la brevetele europene si la brevetele europene cu efect unitar. 
Curtea unica in materie de brevete este o instanta comuna statelor membre contractante si prin urmare face 
obiectul acelorasi obligatii in temeiul dreptului Uniunii ca orice instanta nationala din statele membre 
contractante. 
Curtea are personalitate juridica in fiecare stat membru contractant si dispune de cea mai extinsa capacitata 
juridica acordata persoanelor juridice in temeiul dreptului intern al statului respectiv. 
Curtea cuprinde un Tribunal de Prima Instanta, o Curte de Apel si o grefa. 
Curtea aplica dreptul Uniunii in deplinatatea sa si respecta suprematia acestuia. 
Prezentul acord intra in vigoare la 1 ianuarie 2014 sau in prima zi a celei de a patra luni care urmeaza 
depozitarii celui de al treisprezecelea instrument de ratificare sau aderare in conformitate cu articolul 84, 
inclusiv ale celor trei state membre in care a produs efecte cel mai mare numar de brevete europene in anul 
care preceda anul semnarii acordului sau in prima zi a celei de a patra luni care urmeaza datei intrarii in 
vigoare a modificarilor la Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 referitoare la relatia cu prezentul acord, oricare 
intervine mai tarziu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programul „Tineretul in actiune” 
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Jurisprudenta europeana 
 

Jurisprudenta europeana 
 

 Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-219/12, Fuchs 
 
Exploatarea unei instalatii fotovoltaice private care este conectata la retea poate permite operatorului 
a deduce TVA. Dreptul de a deduce aceasta taxa presupune inter alia ca instalatia este exploatata in 
scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate. 
 

 Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-20/12, Giersch si altii  
 

Precizand totodata ca legislatia luxemburgheza care exclude copiii lucratorilor frontalieri de la dreptul 
la ajutor financiar pentru studii de invatamant superior urmareste un obiectiv legitim, Curtea constata 
ca sistemul actual depaseste ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv. Obiectivul de 
crestere a numarului de persoane din populatia din Luxemburg cu un grad de invatamant superior 
poate fi atins prin masuri mai putin restrictive.  

 
 Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-681/11, Schenker si altii 
 

Opinia juridica a unui cabinet de avocatura sau decizia unei autoritati nationale de concurenta nu 
exonereaza o intreprindere de comportamentul sau anticoncurential sau de aplicarea unei amenzi. 
Autoritatile nationale de concurenta nu pot decat in mod exceptional sa nu aplice o amenda, atunci 
cand intreprinderea in cauza a participat la un program national de clementa. 

 
 

 

Cerere de propuneri 
 

 In Jurnalul Oficial nr. C176 din 21 iunie 2013 au fost publicate mai multe Cererea de propuneri. 
 

Parlamentul European: 
 

- Cerere de propuneri IX-2014/01 – „Subventii pentru partidele politice la nivel european” 
- Cerere de propuneri IX-2014/02 – „Finantarea fundatiilor politice la nivel european” 

 
Informatii suplimentare pot fi obtinute la urmatoarea adresa: 
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm 
 
Comisia Europeana: 
 

- Programul Hercule II – Cerere de propuneri – Asistenta tehnica pentru combaterea fraudei in UE – 
„Sprijin pentru investigatii” 

- Programul Hercule II – Cerere de propuneri – Asistenta tehnica pentru combaterea fraudei in UE 
„Tigari” 

 
Informatii suplimentare pot fi obtinute la urmatoarea adresa: 
http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/techn-assist/index_en.htm 
 
 
 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_100567/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_100567/
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/techn-assist/index_en.htm
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Concursuri europene 
 

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.  

 

 
 

Comitetul Regiunilor 
 

Anunt de post vacant privind postul de Director (M/F) al Direcției Traducere 
 

Anuntul a fost publicat in Jurnalul Oficial nr. C 172A din 18 iunie 2013. 
 

Termenul de depunere a dosarelor de candidatura: 17 iulie 2013, ora 12:00 (ora Bruxelles-ului). 
 

Dosarele de candidatura trebuie depuse exclusiv prin e-mail, in format pdf, la urmatoarea adresa: 
Directeur.DT@cor.europa.eu 
 
 
EUROPOL 
 

Anunt de recrutare: director adjunct 
 

Anuntul a fost publicat in Jurnalul Oficial nr. C 173A din 19 iunie 2013. 
 

Termenul-limita de depunere a candidaturilor: sase saptamani de la data publicarii in Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene. 
Procedura de selectie: trimestrele trei si patru ale anului 2013. 
Data de incepere: 1 mai 2014. 
 

Candidații sunt invitati sa isi depuna candidaturile in limba engleza utilizand formularul disponibil pe site-ul 
Europol. Candidaturile trebuie depuse electronic, insotite de un CV detaliat, o scrisoare de motivatie si 
referinte personale corespunzatoare in ceea ce priveste eligibilitatea candidatului pentru indeplinirea 
indatoririlor aferente postului vacant, si trebuie adresate: Presedintelui Consiliului de administratie al 
Europol, la adresa de e-mail: europol-122@europol.europa.eu 
 

Pentru informatii contactati: Secretariatul Consiliului de administratie E-mail: mbs@europol.europa.eu 
 
 
Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO)  
 

Concurs general: EPSO/AD/255/13 – Traducatori (AD 5) de limba croata (HR) 
 
Anuntul de concurs se publica în 23 de limbi in Jurnalul Oficial nr. C 174 A din 20 iunie 2013. 
 
Puteti obtine informatii suplimentare pe site-ul EPSO: http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/ 
 
Inscrierea se face pe cale electronică, urmand procedura indicata pe site-ul internet al EPSO si, in special, in 
Instructiunile pentru inscriere. 
 
Termen-limita (inclusiv validarea): 23 iulie 2013, ora 12.00 (după-amiaza), ora Bruxelles-ului. 
 
 
 
 

mailto:Directeur.DT@cor.europa.eu
mailto:europol-122@europol.europa.eu
mailto:mbs@europol.europa.eu
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 
 

ANAF va modifica formularul 101 
 
ANAF a publicat pe 16 iunie un proiectul de ordin pentru modificarea 
Ordinului nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului si continutului 
formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de 
stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa. 

In cadrul referatului de aprobare se arata ca prin Legea nr. 168/2013 privind aprobarea O.G. nr. 
8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea 
unor masuri financiar-fiscale, au fost introduse prevederi referitoare la consolidarea veniturilor si 
cheltuielilor sediilor permanente ale aceleiasi persoane juridice straine care isi desfasoara 
activitatea in Romania. 

In sensul modificarilor legislative sus mentionate, se impune adaptarea corespunzatoare a 
modelului si continutului formularului 101 „Declaratie privind impozitul pe profit”, precum si a 
instructiunilor de completare a acestuia. 

 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 10 de zile. 

Ministerul Sanatatii stabileste noi reguli privind malpraxisul 

Ministerului Sanatatii a publicat pe 21 iunie un proiect de lege privind abrogarea 
Titlului XV” Raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de 
produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice” al Legii nr. 95/2006 privind 
reforma in domeniul sanatatii. 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca necesitatea unei modificari a acestui titlu apare 
datorita numeroaselor disfunctionalitati aparute si amplificate in sistemul sanitar si juridic romanesc 
in ceea ce priveste despagubirea victimelor unor situatii de malpraxis medical, impredictibilitatea 
cuantumului despagubirilor ce pot fi acordate, asigurarea personalului medical privind situatiile de 
malpraxis, dificultati financiare ale spitalelor care raspund in solidar cu personalul medical angajat.  
 
Schimbari preconizate: 
 se stabileste o procedura obligatorie de solutionare amiabila anterioara demersurilor juridice la 
care participa pacientul, cadrul medical reclamat si reprezentantul societatii de asigurare cu care 
acesta are incheiat un contract de asigurare de malpraxis;  
 au fost introduse prevederi legate de contractul de asigurare de malpraxis: obligatia asigurarii 
personalului medical atat pentru daune materiale cat si morale; introducerea clauzelor de 
anterioritate in politele de asigurare; institutia publica plateste un procent din prima de asigurare a 
cadrelor medicale angajate.  
 se va adopta o reglementare unitara a cuantumului despagubirilor morale (inclusiv limite maxime);  
 se aduc clarificari in definirea situatiilor de malpraxis, de consimtamantul informat al pacientului, 
obligatia de a acorda asistenta medicala si situatiilor in care relatia medic pacient poate fii intrerupta; 
 au fost introduse modificari care leaga obligatiile ce revin cadrelor medicale in raport cu 
prevederile Legii nr. 46/2003a drepturilor pacientului. 
  
 Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt asteptate pe 

adresa de e-mail: propuneri@ms.ro, in termen de 10 de zile de la publicare. 
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Cadrul juridic privind migratia si azilul va fi modificat 

Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe 20 iunie un proiect de lege pentru 
modificarea si completarea unor acte normative din domeniul migratiei si 
azilului. 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca daptarea legislatiei romane la cerintele concrete 
stabilite prin Directiva 2011/51/UE presupune modificarea si completarea O.U.G. nr. 194/2002 
privind regimul strainilor in Romania, dar si a Legii nr. 122/2006 privind azilul. 

Schimbari preconizate: 
 
I. O.U.G. nr. 194/2002: 
 introducerea definitiei pentru sintagma „protectie internationala” si prevederea in mod expres 
si distinct fiecare a celor doua categorii de straini care pot solicita acordarea dreptului de sedere 
pe termen lung; 
 instituirea unui nou caz de incetare a dreptului de sedere pe termen lung, aplicabil strainilor 
care au obtinut acest drept in baza unei protectii internationale care ulterior a fost anulata; 
 realizarea corelarii terminologice in cuprinsul ordonantei, dar si pentru stabilirea unui beneficiu 
la calcularea perioadei de sedere continua pe teritoriul Romaniei pentru beneficiarii protectiei; 
 recunoasterea expresa a dublului statut al strainilor care sunt in acelasi timp beneficiari ai 
protectiei internationale in Romania, dar si titulari ai unui drept de sedere pe termen lung; 
 stabilirea unor dispozitii speciale privind indepartarea sub escorta a strainilor care beneficiaza 
de protectie internationala acordata de un alt stat membru; 
 stabilirea masurilor ce trebuie intreprinse pentru ca in permisele de sedere pe termen lung 
eliberate de autoritatile romane sa fie inscrisa si actualizata, atunci cand este cazul, mentiunea 
privind acordarea protectiei internationale; 
 reglementarea statutului membrilor de familie ai beneficiarilor protectiei internationale care au 
fost indepartati din statul membru unde aveau drept de sedere pe termen lung, astfel incat sa fie 
posibila respectarea principiului unitatii familiei; 
 asigurarea posibilitatii sanctionarii cu amenda a strainului care nu se prezinta la autoritatea 
competenta pentru eliberarea unui nou permis de sedere pe termen lung atunci cand este 
necesara inscrierea sau modificarea mentiunii privind acordarea protectiei internationale; 
 stabilirea expresa la nivel legislativ faptul ca Inspectoratul General pentru Imigrari este punct 
national de contact in relatia cu UE si cu autoritatile celorlalte state membre in domeniile 
reglementate de O.U.G. nr. 194/2002. 
 
II. Legea nr. 122/2006: 
 se are in vedere situatia in care autoritatile romane acorda protectie internationala unui strain 
care are deja un permis de sedere pe termen lung eliberat de un alt stat membru, fiind astfel 
obligate sa initieze procedurile pentru modificarea mentiunii privind acordarea protectiei; 
 stabilirea obligatiei statului roman de a readmite strainii care beneficiaza de protectie 
internationala in Romania in situatia in care acestia sunt indepartati din statul membru in care 
aveau un drept de sedere pe termen lung; 
 stabilirea atributiilor privind cooperarea cu celelalte state membre in situatia in care Romania 
preia responsabilitatea pentru protectia internationala acordata unui strain 
 
 Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt asteptate pe 
adresa de e-mail: dj-international@mai.gov.ro, in termen de 10 de zile. 
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Procedura de realizare a evaluarii de mediu va fi actualizata 
 

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice a publicat pe 20 iunie un 
proiect de hotarare a Guvernului privind stabilirea procedurii de 
realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe. 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca in prezent cadrul legislativ la nivel national este 
asigurat de H.G. nr. 1076/2004 stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru 
planuri si programe, insa aceasta a fost frecvent modificata. 

Proiectul de hotarare: 
 introduce modificarile aduse de actele modificatoare si cele impuse de noua organizare a 
autoritatilor de mediu;  
 include definitii noi (aviz de mediu si evaluare adecvata) si stabileste noi competente de emitere 
a avizului de mediu;  
 nu mai contine termene pentru autoritatea de mediu si pentru titular, ci doar termene pentru 
informarea si participarea publicului la luarea deciziei de mediu;  
 actualizeaza cuantumul taxei pentru emiterea avizului de mediu si al amenzilor cu care se 
sanctioneaza contraventiile prevazute de acesta. 

 Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt asteptate pe 
adresa de e-mail: luminita.andrei@mmediu.ro, in termen de 10 de zile. 

Small Business Act for Europe va fi transpus in legislatia romana 

Ministerului Economiei a publicat pe 21 iunie un proiect de ordonanta de 
urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind 
stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca in prezent cadrul legislativ la nivel national este 
asigurat de H.G. nr. 1076/2004 stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru 
planuri si programe, insa aceasta a fost frecvent modificata. 

Scopul proiectului consta in sprijinirea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, a mentinerii si 
crearii de locuri de munca. Comisia Europeana a recomandat tuturor statelor membre sa acorde 
atentia necesara transpunerii in legislatia nationala a Small Business Act for Europe.  
 
Numele simbolic de „Act” dat acestei initiative subliniaza vointa politica de a recunoaste rolul 
fundamental al IMM-urilor in economia UE si de a institui, pentru prima data, un vast cadru 
strategic pentru UE si statele sale membre, cu ajutorul unui ansamblu de 10 principii menite sa 
ghideze conceptia si punerea in aplicare a politicilor atat la nivel UE, cat si la nivelul statelor 
membre. Aceste principii sunt esentiale pentru a conferi o valoare adaugata la nivel comunitar, a 
plasa IMM-urile pe picior de egalitate si a ameliora cadrul juridic si administrativ pe tot teritoriul UE. 

 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 10 de zile. 
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Lucrarile de dezvoltare a transportului vor fi de utilitate publica 
 

Ministerul Economiei a publicat pe 17 iunie un proiect de ordonanta de 
urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind 
exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor 
obiective de interesnational, judetean si local. 

Schimbari preconizate: 
 declararea lucrarilor de dezvoltare a transportului si distributia de energie electrica ca lucrari de 
utilitate publica; 
 pentru lucrarile de transport si distributie gaze naturale reprezentantul expropriatorului, statul 
roman, este MFP, prin SNTGN „ Transgaz” S.A.; 
 desemnarea Agentiei Nationale de Resurse Minerale expropriator in numele statului roman 
pentru lucrarile care au ca scop finantarea investitiilor in reteaua de transport gaze naturale; 
 abrogare a Legii nr. 210/2010. 

 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 de zile. 

Decrete semnate in perioada 15-21 iunie 

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

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 71/2012 privind 
desemnarea Ministerului Sanatatii ca unitate de achizitii publice centralizata; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea O.U.G. nr. 38/2012 
pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii 
Constitutionale; 

 • ecret pentru promulgarea Legii privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind constituirea si functionarea parcurilor industriale; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 13/2013 privind serviciile postale; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante; 

• Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei intre Romania si Republica 
Orientala a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 
impozitele pe venit si pe capital, semnata la Bucuresti, la 14 septembrie 2012; 

• Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind cooperarea in 
domeniul protectiei martorilor, adoptat la Štiřín, Republica Ceha, la 24 mai 2012, semnat de 
Romania la Štiřín, Republica Ceha, la aceeasi data. 
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   I U L I E      

Vineri 5 

iulie 

Depunerea Declaratiei de mentiuni privind schimbarea 
perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate 
in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca 
perioada fiscala si care efectueaza o achizitie 
intracomunitara taxabila in Romania Formular 092  

Contrib. inreg. in scop de TVA 
care utilizeaza ca per. fisc. 
trimestrul si care au efect. o 
achizitie intracomunit. taxabila 
in RO, fiind astfel obligati sa-si 
modif. per. fiscala, devenind 
platitori de TVA lunar. 

OPANAF 1165/2009 

Agenda obligatiilor fiscale 5 iulie 

Va prezentam agenda obligatiilor fiscale in functie de data, 
de tipul obligatiei, de categoria de contribuabili, precum si 
baza legala. 

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/decl_092_2009.pdf
http://www.infolegal.ro/agenda-obligatiilor-fiscale-aprilie/2012/04/04/agenda-obligatiilor-fisc
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 Exista insa doua diferente. Prima diferenta se 
refera la denumirea marginala.  

 Codul penal in vigoare prevede denumirea 
marginala de „pedeapsa in caz de participatie”, 
in timp ce, in Noul Cod penal, denumirea 
marginala este de „pedeapsa in cazul 
participantilor”. 

 A doua diferenta consta in faptul ca autorul 
este lasat in afara participantilor, fiind inclus in 
aceasta categorie coautorul.  

 Textul nou a suferit modificari de forma, 
impuse de noua conceptie asupra categoriilor 
de participanti.  

 Astfel, conform art. 49 NCP, coautorul, 
instigatorul si complicele la o infractiune 
savarsita cu intentie se sanctioneaza cu 
pedeapsa prevazuta de lege pentru autor. 

 La stabilirea pedepsei, se tine seama de 
contributia fiecaruia la savarsirea infractiunii, 
precum si de dispozitiile art. 74. 

Care este tratamentul penal al participatiei in Noul Cod penal 

Noua redactare, atat in ce priveste denumirea marginala, cat si continutul articolului, da 
curs noii conceptii care-l exclude pe autor din categoria participantilor. 
 
Va dorim lectura placuta! 
 

 
Autor: Razvan Horatiu Radu 
 
Participatia in dreptul penal, Editura C.H. Beck 2013. 
 
 

Noul Cod penal contine in linii mari aceleasi prevederi cu privire la  
pedepsirea participantilor. 

http://www.beckshop.ro/participatia_in_dreptul_penal-p6329.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte+recomandata&utm_campaign=promo+beckshop
http://www.beckshop.ro/participatia_in_dreptul_penal-p6329.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte+recomandata&utm_campaign=promo+beckshop
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