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Au fost aduse modificari Statutului 
Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti 

In Monitorul Oficial nr. 374 din 25 iunie 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 1/2013 a Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti 
pentru modificarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor 
Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc, aprobat prin 
Hotararea Congresului Extraordinar al Uniunii Nationale a Executorilor 
Judecatoresti nr. 19/2010. 

Principalele prevederi: 

  Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc, 
aprobat prin Hotararea Congresului Extraordinar al Uniunii Nationale a Executorilor 
Judecatoresti nr. 19/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 713 din 26 
octombrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza: 

 La articolul 19, alineatul (3) se abroga. Aliniatul (3) al art. 19 din Statut prevedea: ”Candidatura 
pentru functia de presedinte si vicepresedinte al Consiliului Uniunii se depune, cu cel putin 15 
zile inainte de data stabilita pentru alegeri, la sediul Uniunii si va fi insotita, in cazul candidatului 
la functia de presedinte, de platforma-program a acestuia.” 

 La articolul 21, litera h) se abroga. 

 Acesta prevedea: Consiliul Uniunii are urmatoarele atributii: 

 stabileste si actualizeaza anual cuantumul cheltuielilor de executare. 

In Monitorul Oficial nr. 375 din 25 iunie 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 654/2013 a Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii pentru modificarea si completarea Regulamentului 
privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si 
procurorilor, aprobat prin Hotararea CSM nr. 676/2007. 

Evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor 

Principalele prevederi: 

 Efectuarea evaluarii activitatii profesionale a judecatorilor sau procurorilor care in cursul 
perioadei supuse evaluarii s-au aflat in concediu pentru cresterea copilului se realizeaza doar 
dupa incetarea perioadei respective, la implinirea a 2 ani, in cazul primei evaluari de la numirea 
in functie si dupa numirea prevazuta de art. 29 alin. (3), iar in cazul celorlalte evaluari, la 
implinirea a 3 ani de activitate efectiva ca judecator ori procuror, prin cumularea perioadei 
anterioare concediului cu perioada ulterioara acestuia. 

 Prevederile alin. (15) se aplica in mod corespunzator si in situatia in care judecatorii sau 
procurorii s-au aflat in alte concedii, cu exceptia concediului de odihna, care, cumulat, au o 
perioada mai mare de 6 luni in perioada supusa evaluarii. 

 Membrii comisiilor si membrii supleanti trebuie sa urmeze un curs de formare ca evaluatori, 
organizat de Institutul National al Magistraturii, inclusiv la nivel descentralizat, dupa ce au fost 
desemnati de colegiile de conducere ale instantelor sau parchetelor, si trebuie sa aiba, in 
masura posibilitatilor, specializari diferite. Pana la inceperea cursurilor organizate de Institutul 
National al Magistraturii, instruirea ca evaluator se poate realiza de catre membrii comisiei de 
evaluare de la curtea de apel sau de catre presedintele instantei.  
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Guvernul a modificat competenta DNA 

In Monitorul Oficial nr. 377 din 26 iunie 2013 a fost publicata 

O.U.G. nr. 63/2013 pentru modificarea art. 13 alin. (12) din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia 

Nationala Anticoruptie. 

Principalele prevederi 

 Directia Nationala Anticoruptie este competenta sa efectueze urmarirea penala, daca s-a 
cauzat o paguba materiala mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro, in cazul 
infractiunilor prevazute la art. 246, 247, 248 si 2481 din Codul penal. 

 Cauzele inregistrate la Directia Nationala Anticoruptie anterior intrarii in vigoare a prezentei 
ordonante de urgenta se solutioneaza de catre aceasta structura specializata. 

Evaluarea activitatii profesionale a personalului auxiliar de specialitate 
din cadrul Ministerului Public 

In Monitorul Oficial nr. 384 din 27 iunie 2013 a fost publicat 
Ordinul 112/2013 al Ministerului Public, PICCJ, pentru aprobarea 
Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a 
personalului auxiliar de specialitate si a personalului conex din 
cadrul Ministerului Public. 

Principalele prevederi: 

 Evaluarea activitatii profesionale anuale a personalului auxiliar de specialitate si a personalului 
conex din cadrul Ministerului Public se realizeaza potrivit legii si prezentului regulament. 

 Regulamentul stabileste cadrul general pentru realizarea urmatoarelor obiective: 

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

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

 Pentru atingerea acestor obiective prezentul regulament prevede: 

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

 evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor in raport cu cerintele posturilor. 

 Evaluarea activitatii profesionale a personalului auxiliar de specialitate si a personalului conex 
are ca scop aprecierea obiectiva a gradului de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de 
evaluare stabilite pentru perioada respectiva si a rezultatelor obtinute in mod efectiv. 

 Activitatea profesionala a personalului auxiliar de specialitate si a personalului conex al 
parchetelor este evaluata anual de catre conducatorul parchetului in care isi desfasoara 
activitatea, prin acordarea calificativelor „foarte bine“, „bine“, „satisfacator“ si „nesatisfacator“, 
la propunerea grefierului-sef sau prim-grefierului, dupa caz.  
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A fost aprobata OUG de modificare a Legii pentru  

punerea in aplicare a NCPC 

Principalele prevederi: 

 Se aproba O.U.G. nr. 4 din 30 ianuarie 2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea 
in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si 
completarea unor acte normative conexe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 
68 din 31 ianuarie 2013, cu urmatoarele modificari si completari: 

 Prezenta lege intra in vigoare la data prevazuta la art. 81, cu exceptia dispozitiilor art. 80, care 
intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 
I, si a dispozitiilor art. 38 pct. 1 si 2, care intra in vigoare la data de 1 octombrie 2013.“ 

 La articolul 229 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind 
Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

 Pana la data intrarii in vigoare a reglementarii prevazute la alin. (1), atributiile instantei de tutela 
referitoare la exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului sau ale interzisului 
judecatoresc ori, dupa caz, cu privire la supravegherea modului in care tutorele administreaza 
bunurile acestuia revin autoritatii tutelare. 

 Prevederile art. 13 alin. (3) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele 
incheiate intre comercianti si consumatori, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
se aplica in procesele incepute in perioada 15 februarie 2013–30 septembrie 2013. 

 Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se 
completeaza dupa cum urmeaza: 

 Efectuarea procedurii de informare asupra avantajelor medierii poate fi realizata de catre 
judecator, procuror, consilier juridic, avocat, notar, caz in care aceasta se atesta in scris. 

 Serviciile prestate conform dispozitiilor alin. (1) si (11) sunt gratuite, neputandu-se percepe 
onorarii, taxe sau orice alte sume, indiferent de titlul cu care s-ar putea solicita. 

 Actul intocmit de notarul public conform alin. (1) si art. 58 alin. (4) si (41), prin care se autentifica 
intelegerea din acordul de mediere, are putere de titlu executoriu. 

 Pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor ale 
carui pensii au fost revizuite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru 
stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)–h) din Legea nr. 119/2010 
privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 457 din 30 iunie 2011, aprobata prin Legea nr. 109/2012, sumele incasate in temeiul 
unor hotarari judecatoresti de acordare a pensiilor de serviciu in cuantumul anterior Ordonantei 
de urgenta a Guvernului nr. 59/2011, desfiintate in caile de atac, nu se mai recupereaza. 

 Sumele deja recuperate pana la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante 
de urgenta nu se restituie. 

 Dispozitiile alin. (1) si (2) sunt aplicabile si in cazul sumelor incasate in temeiul unei hotarari 
judecatoresti de admitere a cererii de ordonanta presedintiala prin care s-a dispus suspendarea 
executarii deciziei de revizuire emise conform dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
59/2011 si mentinerea in plata a pensiei de serviciu pana la solutionarea contestatiei introduse 
impotriva deciziei de revizuire. 

In Monitorul Oficial nr. 388 din 28 iunie 2013 a fost publicata Legea nr. 

214/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr. 4/2013 privind modificarea Legii 

nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul 

de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor 

acte normative conexe. 
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Desfasurarea concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari 

Principalele prevederi: 

 Comisia de examinare verifica indeplinirea conditiilor prevazute de art. 2, dupa care secretariatul 
concursului afiseaza, la sediul instantei sau al parchetului organizator, si publica pe site-ul 
acestora lista candidatilor care indeplinesc conditiile legale pentru a participa la concurs si a celor 
care nu indeplinesc aceste conditii. 

 Tabelul final al candidatilor admisi va fi afisat si publicat, in conditiile prevazute la alin. (1), cel mai 
tarziu in preziua concursului. 

In Monitorul Oficial nr. 375 din 25 iunie 2013 a fost publicata Hotararea 

nr. 552/2013 a CSM pentru modificarea si completarea Regulamentului 

privind modul de organizare si desfasurare a concursului pentru 

recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori si a personalului 

conex. 

Principalele prevederi: 

  Prin prezenta schema se acorda un ajutor de minimis transparent beneficiarilor eligibili 

conform fiselor tehnice ale masurilor 41 „Implementarea strategiilor de dezvoltare locala“ si 

421 „Implementarea proiectelor de cooperare“ din Programul National de Dezvoltare Rurala 

(PNDR), cu respectarea prevederilor art. 64 din Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului 

din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR). 

In Monitorul Oficial nr. 374 din 25 iunie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 512/2013 al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii 
Rurale pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis 
„Implementarea strategiilor de dezvoltare locala si a proiectelor 
de cooperare“. 

Implementarea strategiilor de dezvoltare locala si a proiectelor de 
cooperare 

Gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de  

compensatii financiare 

In Monitorul Oficial nr. 377 din 26 iunie 2013 a fost publicata 
O.U.G. nr. 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor 
mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea 
de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice 
cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de 
mediu. 

Principalele prevederi: 

 Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza modul de infiintare si acreditare a fondurilor 

mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura, in vederea acordarii de compensatii 

financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor 

sau de un incident de mediu. 
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Prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare 

In Monitorul Oficial nr. 380 din 27 iunie 2013 a fost publicata Legea 
nr. 189/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 19/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei 
Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor 
formelor de discriminare. 
 

Principalele prevederi 

 Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19 din 27 martie 2013 pentru modificarea si 
completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor 
formelor de discriminare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 183 din 2 aprilie 
2013, cu urmatoarele modificari si completari: 

 Consiliul sau, dupa caz, instanta de judecata poate obliga partea care a savarsit fapta de 
discriminare sa publice, in mass-media, un rezumat al hotararii de constatare, respectiv al 
sentintei judecatoresti. 

 Aplicarea sanctiunilor contraventionale prevazute la alin. (1) se prescrie in termen de 6 luni de la 
data solutionarii petitiei de catre Consiliu. 

 

Principalele prevederi: 

 Prezenta hotarare reglementeaza organizarea si functionarea Sistemului national de 

gestionare a afacerilor europene in vederea participarii Romaniei la procesul decizional al 

institutiilor Uniunii Europene, aflat in coordonarea Ministerului Afacerilor Externe. 

 Institutiile cu atributii in procesul de gestionare a afacerilor europene reglementat de prezenta 

hotarare sunt Ministerul Afacerilor Externe, precum si celelalte ministere si organe de 

specialitate organizate in subordinea Guvernului sau a ministerelor, denumite in continuare 

organe de specialitate, in domeniile specifice sectoarelor lor de activitate. 

 Ministerul Afacerilor Externe asigura consultarea autoritatilor administrative autonome 

pentru pregatirea mandatelor si a mandatelor generale pe temele aflate in aria de competenta 

a acestora. Ministerul Afacerilor Externe poate incheia protocoale de colaborare cu acestea, 

pentru a asigura o coordonare eficienta in domeniul afacerilor europene si promovarea unor 

pozitii coerente ale Romaniei la nivelul Uniunii Europene. 

 Coordonarea procesului de luare a deciziilor si adoptare a pozitiilor Romaniei in ceea ce 

priveste problematica afacerilor europene se realizeaza la urmatoarele niveluri decizionale: 

 Guvernul Romaniei; 

 Comitetul de coordonare a Sistemului national de gestionare a afacerilor europene, 

denumit in continuare Comitet de coordonare; 

 Grupurile de lucru ale Sistemului national de gestionare a afacerilor europene, denumite 

in continuare grupuri de lucru. 

In Monitorul Oficial nr. 381 din 27 iunie 2013 a fost publicata 
H.G. nr. 379/2013 privind organizarea si functionarea Sistemului 
national de gestionare a afacerilor europene in vederea 
participarii Romaniei la procesul decizional al institutiilor Uniunii 
Europene si pentru completarea art. 2 alin. (1) din H.G. nr. 
8/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului 
Afacerilor Externe. 

Sistemul national de gestionare a afacerilor europene 
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 Afla care sunt ultimele modificari aduse Statutului politistului 

 

In Monitorul Oficial nr. 383 din 27 iunie 2013 a fost publicata O.U.G. 
nr. 66/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 
privind Statutul politistului. 

Principalele prevederi: 

 La cerere, politistul incadrat intr-un grad de invaliditate, ca urmare a ranirii acestuia in timpul 
sau in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, poate fi mentinut in activitate in functii de 
politist in unitati ale Ministerului Afacerilor Interne. 

 La cerere, persoana al carei raport de serviciu a incetat, fiind incadrata intr-un grad de 
invaliditate, ca urmare a ranirii acesteia in timpul sau in legatura cu exercitarea atributiilor de 
serviciu, poate fi numita, fara examen ori concurs, in functii de politist in unitati ale Ministerului 
Afacerilor Interne. 

 Mentinerea sau numirea in functii de politist potrivit alin. (1) ori (2) se face prin ordin al 
ministrului afacerilor interne, pe baza propunerii sefului unitatii din care acesta face parte, 
respectiv a facut parte si a avizului comisiei de expertiza medicala si evaluare a capacitatii de 
munca. 

 Comisia de expertiza medicala si evaluare a capacitatii de munca constata daca atributiile 
functiilor pe care urmeaza sa fie mentinut, respectiv numit sunt compatibile cu incapacitatea 
data de afectiunea fizica/psihica si pot fi indeplinite fara riscul de a o agrava. 

 Domeniile de activitate, conditiile, precum si procedura privind mentinerea sau numirea in functii 
de politist potrivit alin. (1) si (2) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne. 

Principalele prevederi: 

 Suma obtinuta in urma scoaterii la licitatie, in conditiile legi, a certificatelor de emisii ramase 
neutilizate din rezerva pentru proiectele de tip implementare in comun pentru Romania din 
perioada 2008–2012 din cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu 
efect de sera se deruleaza de catre compartimentul de specialitate din Ministerul Finantelor 
Publice prin contul distinct deschis la Banca Nationala a Romaniei pe numele Ministerului 
Finantelor Publice, in care se incaseaza, in euro, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 

 Contravaloarea in lei a sumei obtinute potrivit alin. (2) se constituie venit al Fondului pentru 
mediu si se utilizeaza de Administratia Fondului pentru Mediu pentru finantarea proiectelor 
prevazute la art. II alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea si 
completarea Hotararii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a 
certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 

 Monitorizarea proiectelor finantate din sumele obtinute in urma licitarii certificatelor de 
emisii de gaze cu efect de sera se realizeaza de catre fiecare minister beneficiar. 

In Monitorul Oficial nr. 387 din 28 iunie 2013 a fost publicata O.U.G. 
nr. 70/2013 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 115/2011 
privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin 
Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de 
emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul UE. 

 A fost modificata legislatia in domeniul licitatiilor cu certificatele de 
emisii de gaze cu efect de sera 
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Legea apelor a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 386 din 28 iunie 2013 a fost publicata O.U.G nr. 
69/2013 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996. 

Principalele prevederi: 

 Dreptul de exploatare a agregatelor minerale necesare interesului public local se acorda, in 
limita cantitatii maxime de 5.000 m3 pe an, din care 1.000 m3 pe an gratuit, autoritatii 
administratiei publice locale prin autorizatia de gospodarire a apelor.  

 Aceasta autorizatie se elibereaza anual, gratuit, la cererea consiliilor locale.  

Principalele prevederi: 

 Regiile autonome sau companiile nationale/societatile comerciale care nu se incadreaza in 
prevederile art. 8 sau 9, dar al caror capital integral ori majoritar este detinut de un organism 
al statului, pentru atribuirea contractelor de furnizare/prestare de servicii/executie de lucrari a 
caror valoare estimata depaseste pragul prevazut la art. 19 trebuie sa elaboreze norme 
procedurale interne care sa asigure respectarea principiilor nediscriminarii si egalitatii de 
tratament, transparentei, proportionalitatii si recunoasterii reciproce.  

 Autoritatea contractanta achizitioneaza direct produse, servicii sau lucrari, in masura in care 
valoarea achizitiei, estimata conform prevederilor sectiunii a 2-a a prezentului capitol, nu 
depaseste echivalentul in lei a 30.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achizitie de produse 
ori servicii, respectiv a 100.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achizitie de lucrari. Achizitia 
se realizeaza pe baza de document justificativ. 

 In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara 
invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta 
persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin 
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca 
va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care 
asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din 
procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d). 

 In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala 
invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta 
persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin 
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca 
va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. 
Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care 
determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 
lit. a), c1) si d).  

In Monitorul Oficial nr. 387 din 28 iunie 2013 a fost publicata Legea nr. 
193/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
77/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei 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. 

A fost aprobata OUG privind modificarea cadrului normativ in domeniul 
atribuirii contractelor de achizitie publica 
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Tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunare de la Fetesti–
Cernavoda se sisteaza de vineri pana duminica 

In Monitorul Oficial nr. 384 din 27 iunie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 
304/2013 al Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura si 
Investitii Straine privind stabilirea unei derogari de la prevederile 
Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 568/2010 
pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Nationala de 
Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A.. 

Principalele prevederi: 

 Prin derogare de la prevederile Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 568/2010 
pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale 
din Romania – S.A., de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin si pana la data de 31 august 
2013, tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunare de la Fetesti–Cernavoda se 
sisteaza in intervalul cuprins intre zilele de vineri ora 6,00 si duminica ora 24,00. 

 MFP a aprobat Ghidul privind tratamentul fiscal al unor operatiuni 
efectuate de catre contribuabilii care aplica Reglementarile IFRS 

In Monitorul Oficial nr. 385 din 28 iunie 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 814/2013 al ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea 
Ghidului practic privind tratamentul fiscal al unor operatiuni 
efectuate de catre contribuabilii care aplica Reglementarile contabile 
conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, 
aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Bancii 
Nationale a Romaniei nr. 27/2010. 

Principalele prevederi: 

 Potrivit prevederilor Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 9/2010 privind aplicarea 
Standardelor Internationale de Raportare Financiara de catre institutiile de credit, ca baza a 
contabilitatii si pentru intocmirea de situatii financiare anuale individuale, incepand cu exercitiul 
financiar al anului 2012, incepand cu data de 1 ianuarie 2012, institutiile de credit prevazute de 
acest ordin vor tine evidenta contabila in conformitate cu tratamentele prevazute de 
Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate potrivit procedurii prevazute la 
art. 6 paragraful 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al 
Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate. 

 Exemplele prezentate in continuare au la baza prevederile Reglementarilor contabile conforme 
cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit, aprobate 
prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010, cu modificarile si completarile ulterioare 
(denumite in intelesul prezentului ghid Reglementari contabile conforme cu IFRS), fiind destinate 
intelegerii regulilor fiscale aplicabile pentru determinarea profitului impozabil. 

 Exemplele respective nu au caracter de reglementare. Tratamentele contabile, inclusiv conturile 
contabile prezentate, nu sunt exhaustive, data fiind complexitatea operatiunilor care au loc in 
practica. 

 Exemplu – Retratarea fondului comercial 

 Fondul comercial reprezinta diferenta intre costul de achizitie al participatiei dobandite si 
valoarea partii din activele nete achizitionate. 
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Principalele prevederi: 

 Asistenta medicala cu plata se acorda la cererea populatiei, in conditiile prezentei hotarari, 
prin policlinici cu plata. 

 Asistenta medicala ambulatorie cu plata se organizeaza de Ministerul Sanatatii prin 
policlinici cu plata. 

 Policlinicile cu plata sunt institutii publice cu personalitate juridica, finantate integral din 
venituri proprii.  

 Policlinicile cu plata pot avea in structura lor cabinete medicale de toate specialitatile pentru 
consultatii, laboratoare medicale pentru investigatii, diagnostic si tratament, farmacie 
proprie. 

 Activitatea policlinicilor cu plata se desfasoara pe baza bugetului de venituri si cheltuieli. 

In Monitorul Oficial nr. 386 din 28 iunie 2013 a fost publicata H.G. 
nr. 396/2013 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 532/1991 
privind reglementarea asistentei medicale cu plata in unitatile 
sanitare. 

Reglementarea asistentei medicale cu plata in unitatile sanitare 

Acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din 
invatamantul primar si gimnazial 

In Monitorul Oficial nr. 387 din 28 iunie 2013 a fost publicata O.U.G. 
nr. 67/2013 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie 
pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, 
precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu 
program normal de 4 ore. 

Principalele prevederi: 

 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de 
panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si 
pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 631 din 26 august 2002, aprobata cu 
modificari si completari prin Legea nr. 16/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se 
modifica dupa cum urmeaza: 

 Diversificarea programului cu produse derivate din produsul de baza lapte nu va depasi 
limita maxima de 33%. Produsele lactate derivate sunt urmatoarele: iaurt simplu, lapte 
batut, sana sau chefir, care indeplinesc cerintele specificate in art. 3 din Regulamentul (CE) 
nr. 657/2008 al Comisiei din 10 iulie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste acordarea de ajutoare 
comunitare pentru furnizarea laptelui si a anumitor produse lactate elevilor din institutiile 
scolare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pe cele prevazute in 
Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European. 

 Pentru obtinerea unor preturi cat mai competitive, autoritatile contractante pot opta 
pentru atribuirea contractului de achizitie pentru intregul pachet sau distinct, pentru 
produsul lactat sau pentru produsul de panificatie, faza finala a procedurii de atribuire fiind 
organizata in mod obligatoriu prin licitatie electronica. 
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Principalele prevederi: 

 Se aproba tarifele pentru publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I–VII, valabile 
pentru anul 2013, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Pagina de manuscris a actelor inaintate spre publicare reprezinta 2.000 de semne, inclusiv spatiile. 

 Actele inaintate spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I–VII, vor avea un continut 
lizibil tehnoredactat la un rand si jumatate, cu corp 12 Times New Roman, fara stersaturi sau 
adaugari nedactilografiate, care fac de neinteles textul acestora. 

 Tarifele contin taxa pe valoarea adaugata. 

Tarife pentru publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I–VII, valabile 
pentru anul 2013 - Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I 

1.1. Publicarea actelor normative ale organelor de specialitate ale 

administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit 

competentei lor conferite prin lege 

73 lei/pagina de 

manuscris 

1.2. Publicarea actelor normative ale autoritatilor administrative 

autonome si ale altor autoritati publice, potrivit competentei lor 

conferite prin lege 

73 lei/pagina de 

manuscris 

1.3. Publicarea actelor Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 73 lei/pagina de 

manuscris 

1.4. Publicarea deciziilor pronuntate de Sectiile Unite ale Inaltei Curti 

de Casatie si Justitie 

73 lei/pagina de 

manuscris 

1.5. Publicarea actelor normative adoptate de persoane juridice, altele 

decat autoritatile publice, care au fost abilitate prin lege sa asigure 

executarea unor legi 

73 lei/pagina de 

manuscris 

1.6. Publicarea altor acte care, potrivit unor dispozitii legale, se 

publica in aceasta parte a Monitorului Oficial al Romaniei 

73 lei/pagina de 

manuscris 

 

 

In Monitorul Oficial nr. 384 din 27 iunie 2013 a fost publicata H.G. nr. 
411/2013 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor in 
Monitorul Oficial al Romaniei, partile I–VII. 

Au fost aprobate tarifele pentru publicarea actelor in 

 Monitorul Oficial al Romaniei 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  

 Propunere legislativa privind vanzarea terenurilor cu destinatie agricola aferente activelor 
achizitionate de persoanele fizice/juridice potrivit legii  
 
 Propunere legislativa privind completarea art. 2 din O.G. nr. 66/1999 pentru aderarea 
Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, 
adoptata la Haga la 5 octombrie 1961  
 
 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 1/2011 privind educatia nationala  
 
 Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 59/2013 privind stabilirea unor masuri pentru 
eficientizarea activitatilor de prevenire si combatere a coruptiei  
 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi  

 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurarilor de somaj si stimularea fortei de munca  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea alin. (6) al art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal  
 
 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi  

 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 62/2011 a dialogului social, 
republicata  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind 
alocatia de stat pentru copii  
 

Procesul legislativ la Senat 
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Deputatilor si Senat 

Procesul legislativ la Camera Deputatilor si Senat 

 

 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Comisia va negocia, in numele Uniunii Europene, aspecte privind lupta impotriva manipularii 
rezultatelor sportive 
 

In Jurnalul Oficial nr. L170 din 22 iunie 2013 a fost publicata Decizia Consiliului din 10 iunie 2013 de 
autorizare a Comisiei Europene pentru a participa, in numele UE, la negocierile referitoare la o conventie 
internationala a Consiliului Europei privind lupta impotriva manipularii rezultatelor sportive, cu exceptia 
aspectelor legate de cooperarea in materie penala si cooperarea politieneasca. 
 

La 1 iulie va intra in vigoare Acordul referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale 
Republicii Bulgaria si ale Romaniei in cursul procesului lor de aderare la Uniunea Europeana  
 

In Jurnalul Oficial nr. L173 din 26 iunie 2013 a fost publicata Notificarea privind intrarea in vigoare a 
Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii in temeiul 
art. XXIV alin. (6) si al art. XXVIII din Acordul General pentru Tarife si Comert (GATT) 1994 referitor la 
modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria si ale Romaniei in cursul procesului 
lor de aderare la Uniunea Europeana, semnat la Geneva la 7 decembrie 2012. 
 

Au fost reglementate prevederi privind incalcarea securitatii datelor cu caracter personal 
 

In Jurnalul Oficial nr. L173 din 26 iunie 2013 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 611/2013 al Comisiei din 
24 iunie 2013 privind masurile aplicabile notificarii incalcarilor securitatii datelor cu caracter personal in 
temeiul Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind confidentialitatea si 
comunicatiile electronice. 
Regulamentul se aplica notificarii de catre prestatorii de servicii de comunicatii electronice disponibile 
publicului a incalcarii securitatii datelor cu caracter personal. Prezentul regulament se limiteaza la notificarea 
incalcarilor securitatii datelor cu caracter personal si, prin urmare, nu prevede masuri tehnice de punere in 
aplicare cu privire la art. 4 alin. (2) din Directiva 2002/58/CE in ceea ce priveste informarea abonatilor in cazul 
unui anumit risc de incalcare a securitatii retelei. 
 

Reguli de aplicare privind cooperarea administrativa in domeniul accizelor 
 

In Jurnalul Oficial nr. L173 din 26 iunie 2013 a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 
612/2013 al Comisiei din 25 iunie 2013 privind functionarea registrului operatorilor economici si al 
antrepozitelor fiscale, statisticile conexe si raportarea in temeiul Regulamentului (UE) nr. 389/2012 al 
Consiliului privind cooperarea administrativa in domeniul accizelor.  
 

Deficitul excesiv din Romania a fost corectat 
 

In Jurnalul Oficial nr. L173 din 26 iunie 2013 a fost publicata Decizia Consiliului din 21 iunie 2013 de 
abrogare a Deciziei 2009/590/CE privind existenta unui deficit excesiv in Romania. 
In opinia Consiliului, deficitul excesiv din Romania a fost corectat si, in consecinta, este necesara abrogarea 
Deciziei 2009/590/CE. Incepand din 2013, care este anul urmator corectarii deficitului excesiv, Romania ar 
trebui sa faca progrese, intr-un ritm adecvat, in directia atingerii obiectivului sau bugetar pe termen mediu, 
inclusiv in privinta respectarii criteriului de referinta privind cheltuielile. 
 

Au fost modificate Regulamentele de procedura ale Curtii de Justitie si ale Tribunalului 
 

In Jurnalul Oficial nr. L173 din 26 iunie 2013 au fost publicate modificarile aduse celor doua regulamente 
de procedura.  
Modificarile vizeaza aderarea Republicii Croatia la Uniunea Europeana. Limba croata devine astfel limba 
oficiala a Uniunii Europene, fiind necesar ca aceasta limba sa figureze printre limbile de procedura stabilite. 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

 

A fost instituit Sistemul european de conturi nationale si regionale din Uniunea Europeana 
 

In Jurnalul Oficial nr. L174 din 26 iunie 2013 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi nationale si 
regionale din Uniunea Europeana. 
Sistemul european de conturi revizuit instituit prin prezentul regulament (SEC 2010) include o metodologie si 
un program de transmitere care defineste conturile si tabelele care trebuie furnizate de toate statele membre 
in conformitate cu termenele specificate. SEC 2010 urmeaza sa inlocuiasca treptat toate celelalte sisteme, ca 
un cadru de referinta de standarde, definitii, clasificari si norme contabile comune pentru intocmirea de catre 
statele membre a conturilor pentru obiectivele Uniunii, astfel incat sa se obtina rezultate comparabile intre 
statele membre. Prezentul regulament nu obliga niciunul dintre statele membre sa utilizeze SEC 2010 la 
intocmirea conturilor in scopuri proprii. 
 

Modificari necesare aduse regimului informatiilor din sectorul public 
 

In Jurnalul Oficial nr. L175 din 27 iunie 2013 a fost publicata Directiva 2013/37/UE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 26 iunie 2013 de modificare a Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea 
informatiilor din sectorul public. 
Dupa adoptarea primului set de norme privind reutilizarea informatiilor din sectorul public in 2003, cantitatea 
de date, inclusiv de date publice, a crescut intr-un ritm exponential la nivel mondial, fiind generate si colectate 
noi tipuri de date. Prezenta directiva ar trebui pusa in aplicare si aplicata in deplina concordanta cu principiile 
referitoare la protectia datelor cu caracter personal, in conformitate cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste 
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. 
 

Obiectiv: consolidarea sistemului financiar 
 

In Jurnalul Oficial nr. L176 din 27 iunie 2013 au fost publicate: 

 Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele 
prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 
648/2012. Prezentul regulament stabileste reguli uniforme privind cerintele prudentiale generale pe care le 
indeplinesc institutiile supravegheate in temeiul Directivei 2013/36/UE. 

 Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la 
activitatea institutiilor de credit si supravegherea prudentiala a institutiilor de credit si a firmelor de 
investitii, de modificare a Directivei 2002/87/CE si de abrogare a Directivelor 2006/48/CE si 2006/49/CE. 

 

Pozitia Consiliului privind examinarea unei cereri de protectie internationala 
 

In Jurnalul Oficial nr. C177E din 22 iunie 2013 a fost publicata Pozitia (UE) nr. 5/2013 in prima lectura a 
Consiliului in vederea adoptarii unui regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a 
criteriilor si mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de 
protectie internationala prezentate intr-unul dintre statele membre de catre un resortisant al unei tari terte 
sau de catre un apatrid (reformare), adoptată de Consiliu la 6 iunie 2013. 
 

Premiul cetateanului european – CIVI EUROPAEO PRAEMIUM 
 

In Jurnalul Oficial nr. C183 din 22 iunie 2013 a fost publicata Comunicarea Parlamentului European privind 
laureatii/castigatorii Premiului Cetateanului European pentru 2013. 
Cancelaria Premiului Cetateanului European a decis ca toate cele trei nominalizari pentru Romania sa fie 
acceptate, acordand aceasta distinctie doamnei Ioana Avadani, doamnei Elena Nistor si domnului Valeriu 
Nicolae. Parlamentul European acorda acest premiu ca distinctie oferita cetatenilor sau organizatiilor 
europene care au demonstrat calitati sau activitati exceptionale puse in slujba interesului comun european. 
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Jurisprudenta europeana 
 

Jurisprudenta europeana 
 

 Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-241/11, Comisia/Republica Ceha 
 
Republica Ceha este obligata sa plateasca o suma forfetara de 250 000 € pentru neexecutarea unei 
hotarari a Curtii in ceea ce priveste furnizarea de pensii ocupationale. In absenta unui al doilea pilon in 
sistemul de pensii din Republica Ceha (pensia suplimentara oferita de catre anumiti angajatori pentru 
personalul lor), Curtea considera ca aceasta incalcare a avut un impact limitat pe pieta interna. 
 

 Concluziile avocatului general in cauza C-131/12, Google Spain si Google 

 

Avocatul general Niilo Jaaskinen considera ca furnizorii de servicii de motor de cautare nu sunt 
raspunzatori, in temeiul Directivei privind protectia datelor, pentru datele cu caracter personal care 
apar pe paginile web pe care le prelucreaza. Legislatia nationala privind protectia datelor li se aplica 
acestora in situatia in care isi stabilesc un sediu intr-un stat membru a carui activitate este orientata 
catre locuitorii acelui stat in vederea promovarii si vanzarii spatiului publicitar, chiar daca din punct de 
vedere tehnic prelucrarea datelor se realizeaza in alta parte. 
 

 Hotararile Curtii de Justitie in cauzele C-485/11, C-71/12, Comisia/Franta 
 
Directiva privind autorizarea nu exclude nici taxa speciala perceputa in Franta pentru operatorii de 
comunicatii electronice si nici legea accizelor malteza cu privire la serviciile de telefonie mobila. 
Aceasta directiva nu limiteaza competenta statelor membre de a impune taxe non-administrative in 
ceea ce priveste furnizarea de servicii de comunicatii electronice. 

 
 Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-575/11, Nasiopoulos  
 

Excluderea recunoasterii unui titlu de maseur-balneoterapeut care permite exercitarea unei profesii 
autonome in statul care l-a emis presupune un obstacol in calea liberei circulatii a lucratorilor 
nejustificata de protectia consumatorilor sau a sanatatii publice. In raport cu profesia de 
kinetoterapeut, protectia consumatorilor ar putea, de exemplu, sa fie realizata prin obligatia de a 
purta titlul profesional original in limba statului de formare, precum si in limba statului gazda. 
 

 Hotararea Curtii de Justitie in cauzele conexate C-457/11, C-458/11, C-459/11, C-460/11, VG Wort, 
Fujitsu Technology Solutions, Hewlett-Packard 

 
Taxa pentru reproducerea operelor protejate poate fi impusa cu privire la vanzarea unei imprimante 
sau a unui calculator. Statele membre dispun de o marja de apreciere pentru a stabili cine trebuie sa 
plateasca aceasta taxa, al cărei scop este de a compensa autorii pentru reproducerea muncii lor fara 
autorizatie. 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. C 178 din 22 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 
 

Ministerul Economiei se reorganizeaza 
 
Ministerul Economiei a publicat pe 25 iunie un proiectul de hotarare pentru 
modificarea si completarea H.G. nr. 47/2013 privind organizarea si 
functionarea Ministerului Economiei. 

In cadrul referatului de aprobare se arata ca elaborarea proiectului a fost determinata de 
modificarile introduse prin O.U.G. nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in 
cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative si a H.G. nr. 
47/2013, prin care Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi 
Mici si Mijlocii, Agentia Romana pentru Dezvoltarea Durabila a Zonelor Industriale si Centrul 
Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine s-au desfiintat. 

Scopul actului normativ il constituie asigurarea cadrului legislativ necesar organizarii si functionarii 
Ministerului Economiei, prin stabilirea unor masuri corespunzatoare de modificare, in urma crearii 
Departamentului pentru Energie si a Departamentului pentru IMM, Mediul de Afaceri si Turism. 

 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. 

MFP a pus in dezbatere conturile generale anuale de executie 

Ministerului Finantelor Publice a publicat pe 25 iunie doua proiecte de lege 
vizand aprobarea conturilor generale anuale de executie a bugetului de stat si 
a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012. 

Astfel, au fost publicate: proiectul pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului 
asigurarilor sociale de stat pe anul 2012 si a contului general anual de executie a bugetului 
asigurarilor pentru somaj pe anul 2012 si proiect pentru aprobarea contului general anual de 
executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului Fondului national unic de 
asigurari sociale de sanatate si a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2012.  

 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 de la publicare. 

Ziua Justitiei va fi organizata pe 7 iulie 

Ministerului Justitiei a publicat pe 28 iunie un proiect de Hotarare de Guvern 
privind unele masuri pentru organizarea Zilei Justitiei in anul 2013. 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca prin H.G. nr. 364/1994 privind instituirea „Zilei 
Justitiei”, s-a stabilit ca Ziua Justitiei sa se organizeze, anual, in prima duminica a lunii iulie. 

Masuri propuse: 
 organizarea „Zilei Justitiei” pe data de 7 iulie 2013; 
 aprobarea cheltuirii sumei de 20 mii lei din bugetul propriu al CSM, in acest scop; 
 stabilirea normativelor de cheltuieli necesare desfasurarii acestui eveniment.  

 Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt asteptate pe 
adresa de e-mail: dean@just.ro, in termen de 10 de zile de la publicare. 
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Regulamentul de organizare si functionare al  
Ministerului Justitiei se va modifica 

Ministerul Justitiei a publicat pe 28 iunie un proiect de ordin al ministrului 
justitiei privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si 
functionare a Ministerului Justitiei, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei 
nr. 120/C/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In cadrul referatului de aprobare se arata ca H.G. nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea 
Ministerului Justitiei a fost modificata si completata prin H.G. 508/2012, prin H.G. nr. 1164/2012, 
precum si prin H.G. nr. 158/2013, iar Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995 
prin Legea nr. 77/2012. 

Prin urmare, se impune completarea Regulamentului de organizare si functionare a MJ, in sensul 
instituirii la nivelul Ministerului Justitiei, ca structura de lucru cu activitate permanenta a unei 
comisii avand ca rol analizarea sesizarilor formulate in materia raspunderii disciplinare a 
judecatorilor si procurorilor si formulare de propuneri in acest sens ministrului justitiei, in calitatea 
acestuia de titular al actiunii disciplinare in materie. 

Proiectul are ca obiect si modificarea unor texte din Regulamentul actual de organizare si 
functionare a Ministerului Justitiei in vederea reglementarii cu claritate, fara a lasa loc la 
interpretari, a unor aspecte de ordin practic, completarea atributiilor unor compartimente, 
precum si stabilirea atributiilor unor compartimente nou infiintate. 

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

Managerul spitalului public va fi destituit mai usor  
in cazul datoriilor acumulate 

Ministerului Sanatatii a publicat pe 28 iunie un proiect de Ordin privind 
modificarea literei n) de la art. 22 din Anexa la Ordinul ministrului 
sanatatii nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului 
de management si a listei indicatorilor de performanta a activitatii 
managerului public. 

In cadrul referatului de aprobare se arata ca in urma modificarii Legii nr. 95/2006 privind reforma in 
domeniul sanatatii prin O.U.G. nr. 55/2013 se impune modificarea Ordinului nr. 1384/2010. 

Astfel la art. 22 din Anexa la Ordin, care reglementeaza cazurile de incetare a contractului de 
management, lit. n) va avea urmatorul cuprins: „n) in cazul existentei pe o perioada de 3 luni 
consecutiv a platilor restante a caror vechime este mai mare decat termenul scadent de plata, 
conform prevederilor contractuale sau legale”.  

 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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Decrete semnate in perioada 22-28 iunie 

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

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 
nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si 
sociale adresate persoanelor cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari de 
sanatate mintala asociate; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 112 din Legea 
educatiei nationale nr. 1/2011; 

 • Decret pentru promulgarea Legii privind abrogarea art. IV din Legea nr. 10/2012 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia 
competitiilor si a jocurilor sportive; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 158/2008 privind 
publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 22/2013 pentru completarea 
O.U.G. nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 17/2013 pentru modificarea si 
completarea O.U.G. nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, 
prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de 
sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 104/2009 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 16/2013 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au 
cetatenia romana, dar care au fost persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere 
de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire 
la actele de stare civila; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 7/2011 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 133/2010 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii in vederea eficientizarii unor 
institutii si activitati in acest domeniu; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 77/2012 pentru modificarea si 
completarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor 
de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 6/2013 pentru modificarea si 
completarea O.U.G. nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul 
administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 75/2012 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. 
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 IULIE   

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 

Miercuri 10 

iulie 

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

Persoanele impozabile, 
inregistrate in scopuri de TVA 
conform art. 153 din C.F., 
care nu au depasit plafonul 
de scutire si care doresc sa fie 
scoase din evidenta 
persoanelor inregistrate in 
scopuri de TVA.  

C.F. art. 152 alin. 
(7) OPANAF 
1768/2012 

Agenda obligatiilor fiscale 2 - 14 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://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_096_1768.pdf
http://www.infolegal.ro/agenda-obligatiilor-fiscale-aprilie/2012/04/04/agenda-obligatiilor-fisc
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 Doctrina defineste titlurile reprezentative 
ale marfurilor ca fiind inscrisuri ce confera 
posesorului un drept real (de proprietate sau 
de gaj) asupra unor marfuri, sau acele titluri 
care incorporeaza un drept real asupra unor 
bunuri determinate, aflate in depozite (magazii, 
docuri) sau incarcate pe nave spre a fi 
transportate. 

 Punerea in circulatie a titlurilor 
reprezentative ale marfurilor se face prin 
inserarea clauzelor la ordin sau la purtator. 
Aceste clauze au transformat titlul intr-un act 
juridic in temeiul caruia emitentul titlului 
trebuie sa execute prestatia atat fata de 
partenerul sau contractual cat si fata de orice 
posesor legitim al acestui titlu. 

 Specific acestor titluri este ca, pentru a 
inlatura dovada inexactitatii unor fapte 
materiale, exterioare titlului, debitorul nu 
poate sa opuna posesorului legitim exceptia de 
liberalitate a titlului. 

Care sunt principalele titluri reprezentative ale marfurilor 

Posesorul unui titlu reprezentativ al marfurilor poate sa invoce simpla posesie a titlului, 
fara sa pretinda executarea de catre emitent a obligatiei asumate prin titlu. 
 
 
Va dorim lectura placuta! 
 

 
Autor: Stefan Mihaila, Aida Diana Dumitrescu 
 
Drept comercial roman, Editura C.H.Beck 2013. 
 
 

Titlurile reprezentative ale marfurilor constata contractele in baza carora au 
fost emise sau la care se refera. 

http://www.beckshop.ro/drept_comercial_roman-p6325.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte+recomandata&utm_campaign=promo+beckshop
http://www.beckshop.ro/drept_comercial_roman-p6325.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte+recomandata&utm_campaign=promo+beckshop
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