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realizata o selectie a unor elemente de noutate legislativa.
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in derulare, despre acte normative noi sau aflate in stadiul de 

proiect. 

Proiectul se adreseaza nu numai celor care lucreaza in 

domeniul juridic, ci si celor care doresc sa afle noutatile 

legislative de ultima ora, fara a mai fi

un specialist. 

Intreaga echipa desfasoara o munca sustinuta pentru a 

publica in timp util noutatile legislative

sugestii le asteptam la adresa de contact.
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Editura C.H.Beck a pus in practica un proiect care se 

t pentru specialisti, cat si pentru absolventii 

facultatilor de drept sau chiar pentru cititorii interesati de 

saptamanal. 

reprezinta un instrument de lucru in care este 

lemente de noutate legislativa. 

ontine informatii despre evenimente legislative care se afla 

in derulare, despre acte normative noi sau aflate in stadiul de 

Proiectul se adreseaza nu numai celor care lucreaza in 

domeniul juridic, ci si celor care doresc sa afle noutatile 

mai fi nevoiti sa apeleze la  

desfasoara o munca sustinuta pentru a 

publica in timp util noutatile legislative. Orice propuneri sau 

sugestii le asteptam la adresa de contact. 
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A fost modificat cadrul normativ privind cheltuielile eligibile in cadrul 

In Monitorul Oficial nr. 409 din 8 iulie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 

682/450/655/2013 al ministrului Economiei, ministrului Fondurilor 

Europene si al 

ministrului economiei si finantelor nr. 2.507/2007 p

cheltuielilor eligibile in cadrul axei prioritare 5 „Asistenta Tehnica“ din 

cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitatii 

economice“ (POS CCE) 2007

Principalele prevederi: 

�  Pentru a fi eligibile pentru finantare

• prevederile Hotararii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 

efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si 

completarile ulterioare;

• sa faca parte din categoriile mentionate in prezentul ordin;

• sa corespunda obiectivelor axei prioritare 5 «Asistenta Tehnica»;

• sa fie direct legate de activitatile proiectului si sa fie coerente cu obiec

acestuia. 

Au fost aprobate procedurile privind raportarea situatiilor de criza 

financiara a unitatilor administrativ

Principalele prevederi: 

� In termen de 30 de zile de la 

prevazute la art. 74 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, ordonatorul principal de credite al unitatii administrativ

teritoriale are obligatia furnizarii situatiei economico

neincadrare in situatia de criza financiara. Autoritatea deliberativa ia act, prin adoptarea unei 

hotarari, de existenta situatiei de criza financiara.

� In termen de 5 zile lucratoare de la adoptarea hotararii autoritatii deliberative de declarare a 

situatiei de criza financiara

solicita inregistrarea acesteia la directia generala a finantel

municipiului Bucuresti, in Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor 

administrativ-teritoriale. 

� In Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ

inscrise toate unitatile administrativ

situatie de criza financiara. 

� Directiile generale ale finantelor publice judetene

inregistreaza solicitarile de declar

catre ordonatorii principali de credite.

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

 

 

A fost modificat cadrul normativ privind cheltuielile eligibile in cadrul 

POS CCE 2007–2013 

In Monitorul Oficial nr. 409 din 8 iulie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 

682/450/655/2013 al ministrului Economiei, ministrului Fondurilor 

Europene si al MFP privind modificarea si completarea Ordinului 

ministrului economiei si finantelor nr. 2.507/2007 pentru aprobarea 

cheltuielilor eligibile in cadrul axei prioritare 5 „Asistenta Tehnica“ din 

cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitatii 

economice“ (POS CCE) 2007–2013. 

finantare, toate cheltuielile trebuie sa respecte cumulativ

prevederile Hotararii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 

efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si 

tarile ulterioare; 

sa faca parte din categoriile mentionate in prezentul ordin; 

sa corespunda obiectivelor axei prioritare 5 «Asistenta Tehnica»; 

sa fie direct legate de activitatile proiectului si sa fie coerente cu obiec

In Monitorul Oficial nr. 410 din 8 iulie 2013 a fost publicat Ordinul 

nr. 821/2247/2013 al MFP si al MDRAP privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru aplicarea procedurilor privind 

raportarea situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ

teritoriale, precum si pentru aprobarea Normelor metodologice 

pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situatiilor de 

insolventa a unitatilor administrativ-teritoriale. 

Au fost aprobate procedurile privind raportarea situatiilor de criza 

financiara a unitatilor administrativ-teritoriale

termen de 30 de zile de la sesizarea situatiei de criza financiara de catre persoanele 

prevazute la art. 74 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, ordonatorul principal de credite al unitatii administrativ

oriale are obligatia furnizarii situatiei economico-financiare si a concluziei de incadrare sau 

neincadrare in situatia de criza financiara. Autoritatea deliberativa ia act, prin adoptarea unei 

hotarari, de existenta situatiei de criza financiara. 

men de 5 zile lucratoare de la adoptarea hotararii autoritatii deliberative de declarare a 

situatiei de criza financiara, ordonatorul principal de credite al unitatii administrativ

solicita inregistrarea acesteia la directia generala a finantelor publice judetene, respectiv a 

municipiului Bucuresti, in Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor 

Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ

ise toate unitatile administrativ-teritoriale aflate in situatie de criza financiara sau iesite din 

 

Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti 

inregistreaza solicitarile de declarare a situatiei de criza financiara in ordinea depunerii lor de 

catre ordonatorii principali de credite. 

juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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A fost modificat cadrul normativ privind cheltuielile eligibile in cadrul 

In Monitorul Oficial nr. 409 din 8 iulie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 

682/450/655/2013 al ministrului Economiei, ministrului Fondurilor 

privind modificarea si completarea Ordinului 

entru aprobarea 

cheltuielilor eligibile in cadrul axei prioritare 5 „Asistenta Tehnica“ din 

cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitatii 

toate cheltuielile trebuie sa respecte cumulativ: 

prevederile Hotararii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 

efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si 

sa fie direct legate de activitatile proiectului si sa fie coerente cu obiectivele si rezultatele 

In Monitorul Oficial nr. 410 din 8 iulie 2013 a fost publicat Ordinul 

privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru aplicarea procedurilor privind 

raportarea situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-

teritoriale, precum si pentru aprobarea Normelor metodologice 

rea situatiilor de 

Au fost aprobate procedurile privind raportarea situatiilor de criza 

teritoriale 

de catre persoanele 

prevazute la art. 74 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, ordonatorul principal de credite al unitatii administrativ-

financiare si a concluziei de incadrare sau 

neincadrare in situatia de criza financiara. Autoritatea deliberativa ia act, prin adoptarea unei 

men de 5 zile lucratoare de la adoptarea hotararii autoritatii deliberative de declarare a 

, ordonatorul principal de credite al unitatii administrativ-teritoriale 

or publice judetene, respectiv a 

municipiului Bucuresti, in Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor 

Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale sunt 

teritoriale aflate in situatie de criza financiara sau iesite din 

, respectiv a municipiului Bucuresti 

in ordinea depunerii lor de 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Statutul deputatilor si senatorilor a fost modificat

Principalele prevederi 

� Dupa intrunirea legala a Camerelor si validarea mandatului

senator este obligat sa depuna declaratia de avere si declaratia de interese, potrivit legii.

� Deputatii si senatorii alesi ca urmare a organizarii unor alegeri partiale

depuna declaratia de avere si declaratia de interese la inceputul mandatului si dupa validare, 

potrivit legii. 

CC s-a pronuntat asupra obiectiei de neconstitutionalitate 

desemnarea MS

Principalele prevederi: 

� Autorii obiectiei de neconstitutionalitate 

Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2012 

Ministerului Sanatatii ca unitate de achizitii publice centralizata, sustinand ca aceasta este 

neconforma cu prevederile constitutionale ale art. 

alin. (1), art. 120 alin. (1), art. 121,art. 122,art. 138 alin. (4) si (5) si art. 139 alin. (3)

� Curtea Constitutionala a decis respingerea

formulata de 80 de deputati si constata ca Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sanatatii ca unitate de achizitii publice 

centralizata este constitutionala in raport de criticile formulate.

Opinia separata a judecatorului Mona

� In dezacord cu solutia adoptata de Curtea Constitutionala

2013, consideram ca obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sanatatii ca unitate de 

achizitii publice centralizata trebuia admisa in parte pentru urmatoarele motive:

� Consideram ca textul introdus prin legea de aprobare a acestei ordonante de urgenta

prevede ca dispozitiile ordonantei „se aplica si achizitiilor publice a caror sursa de finantare este 

asigurata intr-o proportie de minim 10% din fondurile Ministerului Sanatatii“ 

art. 120 alin. (1) din Constitutia Romaniei

autoritatile administratiei publice locale.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

 

Statutul deputatilor si senatorilor a fost modificat

In Monitorul Oficial nr. 411 din 8 iulie 2013 a fost publicata Legea 

nr. 219/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2006 

privind Statutul deputatilor si al senatorilor. 

Dupa intrunirea legala a Camerelor si validarea mandatului, fiecare deputat si fiecare 

senator este obligat sa depuna declaratia de avere si declaratia de interese, potrivit legii.

alesi ca urmare a organizarii unor alegeri partiale

depuna declaratia de avere si declaratia de interese la inceputul mandatului si dupa validare, 

a pronuntat asupra obiectiei de neconstitutionalitate 

MS ca unitate de achizitii publice centralizata

In Monitorul Oficial nr. 411 din 8 iulie 2013 a fost publicata 

Decizia nr. 320 din 19 iunie 2013 a Curtii Constitutionale 

referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru 

aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2012 

privind desemnarea Ministerului Sanatatii ca unitate de achizitii 

publice centralizata. 

obiectiei de neconstitutionalitate solicita Curtii sa se pronunte asupra 

Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2012 

Ministerului Sanatatii ca unitate de achizitii publice centralizata, sustinand ca aceasta este 

neconforma cu prevederile constitutionale ale art. 34 alin. (1) si (2), art. 44 alin. (1) si (4), art. 73 

alin. (1), art. 120 alin. (1), art. 121,art. 122,art. 138 alin. (4) si (5) si art. 139 alin. (3)

Curtea Constitutionala a decis respingerea, ca neintemeiata, obiectia de neconstitutionalitate 

ata de 80 de deputati si constata ca Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sanatatii ca unitate de achizitii publice 

centralizata este constitutionala in raport de criticile formulate. 

separata a judecatorului Mona-Maria Pivniceru 

In dezacord cu solutia adoptata de Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 320 din 19 iunie 

2013, consideram ca obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonantei de 

. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sanatatii ca unitate de 

achizitii publice centralizata trebuia admisa in parte pentru urmatoarele motive:

textul introdus prin legea de aprobare a acestei ordonante de urgenta

itiile ordonantei „se aplica si achizitiilor publice a caror sursa de finantare este 

o proportie de minim 10% din fondurile Ministerului Sanatatii“ 

art. 120 alin. (1) din Constitutia Romaniei in masura in care se refera la fon

autoritatile administratiei publice locale. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

 

 

Statutul deputatilor si senatorilor a fost modificat 

In Monitorul Oficial nr. 411 din 8 iulie 2013 a fost publicata Legea 

modificarea si completarea Legii nr. 96/2006 

, fiecare deputat si fiecare 

senator este obligat sa depuna declaratia de avere si declaratia de interese, potrivit legii. 

alesi ca urmare a organizarii unor alegeri partiale au obligatia sa 

depuna declaratia de avere si declaratia de interese la inceputul mandatului si dupa validare, 

a pronuntat asupra obiectiei de neconstitutionalitate privind 

centralizata 

In Monitorul Oficial nr. 411 din 8 iulie 2013 a fost publicata 

Decizia nr. 320 din 19 iunie 2013 a Curtii Constitutionale 

referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru 

aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2012 

privind desemnarea Ministerului Sanatatii ca unitate de achizitii 

solicita Curtii sa se pronunte asupra constitutionalitatii 

Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea 

Ministerului Sanatatii ca unitate de achizitii publice centralizata, sustinand ca aceasta este 

34 alin. (1) si (2), art. 44 alin. (1) si (4), art. 73 

alin. (1), art. 120 alin. (1), art. 121,art. 122,art. 138 alin. (4) si (5) si art. 139 alin. (3). 

, ca neintemeiata, obiectia de neconstitutionalitate 

ata de 80 de deputati si constata ca Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sanatatii ca unitate de achizitii publice 

prin Decizia nr. 320 din 19 iunie 

2013, consideram ca obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonantei de 

. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sanatatii ca unitate de 

achizitii publice centralizata trebuia admisa in parte pentru urmatoarele motive: 

textul introdus prin legea de aprobare a acestei ordonante de urgenta care 

itiile ordonantei „se aplica si achizitiilor publice a caror sursa de finantare este 

o proportie de minim 10% din fondurile Ministerului Sanatatii“ aduce atingere 

in masura in care se refera la fondurile alocate de 
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Proiectul de modernizare a 

Principalele prevederi: 

�  Se ratifica Acordul de imprumut

Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare), in valoare de 70 milioane 

euro, semnat la Bucuresti la 8 mai 2013, denumit in continuare acord.

� Agentia Nationala de Administ

proiectului si in aceasta calitate i se deleaga intreaga autoritate si responsabilitate in realizarea 

acestuia. 

� Ministerul Finantelor Publice va incheia cu Agentia Nationala de Administrare Fiscala un

subsidiar, prin care se vor stabili drepturile si obligatiile partilor in aplicarea prevederilor 

acordului. 

� Sumele trase din imprumut si virate in contul de valuta deschis pe numele Ministerului 

Finantelor Publice la Banca Nationala a Romaniei se utilizeaza pe masura necesitatilor de 

finantare a deficitului bugetului de stat si refinantarii datoriei publice guvernamentale, in 

conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind

publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare.

� Plata serviciului datoriei publice aferent imprumutului

achitarea dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri

legislatiei in vigoare privind datoria publica, prin mecanismul aferent finantarilor rambursabile 

contractate de Guvern, prin Ministerul Finantelor Publice, in vederea finantarii deficitului 

bugetului de stat si refinantarii datoriei publice guvernamentale.

� Se autorizeaza Guvernul Romaniei ca, prin Ministerul Finantelor Publice, sa convina cu Banca 

Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare amendamente la continutul acordului de 

imprumut care nu sunt de nat

Stimularea infiintarii microintreprinderilor de catre 

Principalele prevederi: 

� Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a), 

acordate necuvenit si nu se recupereaza in situatia in care calitatea de microintreprindere 

apartinand intreprinzatorului debutant a fost pierduta

limitata infiintata de intreprinzatorul debutant nu se mai incadreaza in categoria 

microintreprinderilor potrivit prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completaril

ulterioare, si ale prezentei ordonante de urgenta.

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

 

 

Proiectul de modernizare a administratiei fiscale

Se ratifica Acordul de imprumut (Proiectul de modernizare a administratiei fiscale) dintre 

Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare), in valoare de 70 milioane 

euro, semnat la Bucuresti la 8 mai 2013, denumit in continuare acord. 

Agentia Nationala de Administrare Fiscala este desemnata agentie de implementare a 

si in aceasta calitate i se deleaga intreaga autoritate si responsabilitate in realizarea 

Ministerul Finantelor Publice va incheia cu Agentia Nationala de Administrare Fiscala un

subsidiar, prin care se vor stabili drepturile si obligatiile partilor in aplicarea prevederilor 

Sumele trase din imprumut si virate in contul de valuta deschis pe numele Ministerului 

Publice la Banca Nationala a Romaniei se utilizeaza pe masura necesitatilor de 

finantare a deficitului bugetului de stat si refinantarii datoriei publice guvernamentale, in 

conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind

publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare.

Plata serviciului datoriei publice aferent imprumutului, respectiv rambursarea capitalului, 

achitarea dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente imprumutului se asigura conform 

legislatiei in vigoare privind datoria publica, prin mecanismul aferent finantarilor rambursabile 

contractate de Guvern, prin Ministerul Finantelor Publice, in vederea finantarii deficitului 

finantarii datoriei publice guvernamentale. 

Se autorizeaza Guvernul Romaniei ca, prin Ministerul Finantelor Publice, sa convina cu Banca 

Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare amendamente la continutul acordului de 

imprumut care nu sunt de natura sa majoreze obligatiile financiare asumate de Romania fata de 

In Monitorul Oficial nr. 413 din 9 iulie 2013 a fost publicata Legea nr. 

212/2013 privind ratificarea Acordului de imprumut (Proiectul de 

modernizare a administratiei fiscale) dintre Romania si 

Bucuresti la 8 mai 2013. 

Stimularea infiintarii microintreprinderilor de catre 

intreprinzatorii tineri 

In Monitorul Oficial nr. 415 din 9 iulie 2013 a fost publicata O.U.G. 

nr. 11/2013 privind completarea art. 9 din Ordonanta de urgenta 

a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltar

microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri.

Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a), facilitatile acordate prin program nu se considera 

acordate necuvenit si nu se recupereaza in situatia in care calitatea de microintreprindere 

intreprinzatorului debutant a fost pierduta, deoarece societatea cu raspundere 

limitata infiintata de intreprinzatorul debutant nu se mai incadreaza in categoria 

microintreprinderilor potrivit prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completaril

ulterioare, si ale prezentei ordonante de urgenta. 

juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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administratiei fiscale 

(Proiectul de modernizare a administratiei fiscale) dintre 

Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare), in valoare de 70 milioane 

rare Fiscala este desemnata agentie de implementare a 

si in aceasta calitate i se deleaga intreaga autoritate si responsabilitate in realizarea 

Ministerul Finantelor Publice va incheia cu Agentia Nationala de Administrare Fiscala un acord 

subsidiar, prin care se vor stabili drepturile si obligatiile partilor in aplicarea prevederilor 

Sumele trase din imprumut si virate in contul de valuta deschis pe numele Ministerului 

Publice la Banca Nationala a Romaniei se utilizeaza pe masura necesitatilor de 

finantare a deficitului bugetului de stat si refinantarii datoriei publice guvernamentale, in 

conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria 

publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare. 

, respectiv rambursarea capitalului, 

aferente imprumutului se asigura conform 

legislatiei in vigoare privind datoria publica, prin mecanismul aferent finantarilor rambursabile 

contractate de Guvern, prin Ministerul Finantelor Publice, in vederea finantarii deficitului 

Se autorizeaza Guvernul Romaniei ca, prin Ministerul Finantelor Publice, sa convina cu Banca 

Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare amendamente la continutul acordului de 

ura sa majoreze obligatiile financiare asumate de Romania fata de 

In Monitorul Oficial nr. 413 din 9 iulie 2013 a fost publicata Legea nr. 

212/2013 privind ratificarea Acordului de imprumut (Proiectul de 

modernizare a administratiei fiscale) dintre Romania si BIRD, semnat la 

Stimularea infiintarii microintreprinderilor de catre  

In Monitorul Oficial nr. 415 din 9 iulie 2013 a fost publicata O.U.G. 

nr. 11/2013 privind completarea art. 9 din Ordonanta de urgenta 

a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii 

microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri. 

facilitatile acordate prin program nu se considera 

acordate necuvenit si nu se recupereaza in situatia in care calitatea de microintreprindere 

, deoarece societatea cu raspundere 

limitata infiintata de intreprinzatorul debutant nu se mai incadreaza in categoria 

microintreprinderilor potrivit prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile 
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Stabilirea nivelului comisioanelor de analiza in cadrul 

Principalele prevederi: 

� Finantatorii care solicita Fondului National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderi Mici si 

Mijlocii – S.A. – IFN (FNGCIMM) emiterea unei promisiuni de garantare

„Prima casa“ vor face dovada achitarii unui comision unic de analiza de 0,15% pe an din valoarea 

promisiunii de garantare. 

� Pentru semestrul al II-lea al anului 2013

de FNGCIMM, in numele si in contul statului roman, in cadrul Programului „Prima casa“, la nivelul 

de 0,49% pe an, calculat la soldul garantiei statului.

� Pentru analiza documentatiei

privind emiterea garantiei in cadrul Programului de sprijin conform art. 10 alin. (1) si (2) din 

Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii 

prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii 

Europene alocate Romaniei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 175/2010, cu modificarile si 

completarile ulterioare, FNGCIMM percepe un comision unic de analiza in 

� Pentru semestrul al II-lea al anului 2013

de FNGCIMM, in numele si in contul statului roman, in cadrul Programului de sprijin prevazut la 

art. 3, la nivelul de 0,49% pe an

Un cadru pentru 2030 pentru politici in domeniul climei si al energiei

Principalele prevederi: 

� Romania nu are inca un punct de vedere final cu privire la arhitectura cadrului de politici 

privind energia si schimbarile climatice

exprime ingrijorarea fata de posibilitatea ca Uniunea Europeana sa se angajeze intr

obiectiv unilateral, in timp ce partenerii internationali vor amana angajarea 

multilateral. 

� In contextul actual, din perspectiva crizei economice si a reducerii apetitului industriei pentru 

noi angajamente, este destul de greu de prezentat in acelasi timp un obiectiv de 40% privind 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera

de tranzactionare a certificatelor de emisii GES (schema EU

temporal al licitatiilor. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

 

Stabilirea nivelului comisioanelor de analiza in cadrul 

Programului „Prima casa“ 

Finantatorii care solicita Fondului National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderi Mici si 

IFN (FNGCIMM) emiterea unei promisiuni de garantare in cadrul Programului 

„Prima casa“ vor face dovada achitarii unui comision unic de analiza de 0,15% pe an din valoarea 

lea al anului 2013, se aproba comisionul de gestiune a garantiilor acordate 

, in numele si in contul statului roman, in cadrul Programului „Prima casa“, la nivelul 

, calculat la soldul garantiei statului. 

Pentru analiza documentatiei care insoteste solicitarea de obtinere a acordului de principiu 

privind emiterea garantiei in cadrul Programului de sprijin conform art. 10 alin. (1) si (2) din 

Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii 

ioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii 

Europene alocate Romaniei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 175/2010, cu modificarile si 

completarile ulterioare, FNGCIMM percepe un comision unic de analiza in suma de 500 lei.

lea al anului 2013, se aproba comisionul de gestiune a garantiilor acordate 

de FNGCIMM, in numele si in contul statului roman, in cadrul Programului de sprijin prevazut la 

0,49% pe an, calculat la soldul finantarii garantate. 

In Monitorul Oficial nr. 416 din 10 iulie 2013 a fost publicat Ordinu

959/2013 al MFP privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiza 

si/sau de gestiune in cadrul Programului „Prima casa“, Programului de 

sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru 

economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uni

Europene alocate Romaniei. 

Un cadru pentru 2030 pentru politici in domeniul climei si al energiei

In Monitorul Oficial nr. 417 din 10 iulie 2013 a fost publicata 

Hotararea nr. 42/2013 a Senatului cu privire la Cartea Verde 

cadru pentru 2030 pentru politici in domeniul climei si al energiei 

– COM (2013) 169 final. 

punct de vedere final cu privire la arhitectura cadrului de politici 

privind energia si schimbarile climatice in perspectiva anului 2030, dar totusi doreste sa 

exprime ingrijorarea fata de posibilitatea ca Uniunea Europeana sa se angajeze intr

tiv unilateral, in timp ce partenerii internationali vor amana angajarea 

In contextul actual, din perspectiva crizei economice si a reducerii apetitului industriei pentru 

noi angajamente, este destul de greu de prezentat in acelasi timp un obiectiv de 40% privind 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera (emisii GES), masuri structurale pentru schema UE 

de tranzactionare a certificatelor de emisii GES (schema EU-ETS) si o modificare a profilului 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Stabilirea nivelului comisioanelor de analiza in cadrul  

Finantatorii care solicita Fondului National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderi Mici si 

in cadrul Programului 

„Prima casa“ vor face dovada achitarii unui comision unic de analiza de 0,15% pe an din valoarea 

comisionul de gestiune a garantiilor acordate 

, in numele si in contul statului roman, in cadrul Programului „Prima casa“, la nivelul 

care insoteste solicitarea de obtinere a acordului de principiu 

privind emiterea garantiei in cadrul Programului de sprijin conform art. 10 alin. (1) si (2) din 

Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii 

ioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii 

Europene alocate Romaniei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 175/2010, cu modificarile si 

suma de 500 lei. 

, se aproba comisionul de gestiune a garantiilor acordate 

de FNGCIMM, in numele si in contul statului roman, in cadrul Programului de sprijin prevazut la 

ulie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 

privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiza 

si/sau de gestiune in cadrul Programului „Prima casa“, Programului de 

ijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru 

economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii 

Un cadru pentru 2030 pentru politici in domeniul climei si al energiei 

In Monitorul Oficial nr. 417 din 10 iulie 2013 a fost publicata 

ivire la Cartea Verde – Un 

cadru pentru 2030 pentru politici in domeniul climei si al energiei 

punct de vedere final cu privire la arhitectura cadrului de politici 

in perspectiva anului 2030, dar totusi doreste sa 

exprime ingrijorarea fata de posibilitatea ca Uniunea Europeana sa se angajeze intr-un alt 

tiv unilateral, in timp ce partenerii internationali vor amana angajarea reala in procesul 

In contextul actual, din perspectiva crizei economice si a reducerii apetitului industriei pentru 

noi angajamente, este destul de greu de prezentat in acelasi timp un obiectiv de 40% privind 

structurale pentru schema UE 

ETS) si o modificare a profilului 
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Legea privind amenajarea teritoriului si urbanismul

Principalele prevederi 

� Gestionarea spatiala a teritoriului 

folosire echitabila si responsabilitatea pentru o utilizare eficienta a teritoriului, conditii

adecvate, calitatea arhitecturii, protejarea identitatii arhitecturale, urbanistice si culturale a 

localitatilor urbane si rurale, conditii de munca, de servicii si de transport ce raspund diversitatii 

nevoilor si resurselor populatiei, reducer

peisajelor naturale si construite, conservarea biodiversitatii si crearea de continuitati ecologice, 

securitatea si salubritatea publica, rationalizarea cererii de deplasari.

� Activitatea de amenajare a te

autonomiei locale, pe baza principiului parteneriatului, transparentei, descentralizarii serviciilor 

publice, participarii populatiei in procesul de luare a deciziilor, precum si al dezvoltarii durabile, 

conform carora deciziile generatiei prezente trebuie sa asigure dezvoltarea, fara a compromite 

dreptul generatiilor viitoare la existenta si dezvoltare proprie.

� Autoritatea publica are responsabilitatea dezvoltarii armonioase a teritoriului/teritoriilor 

aflat/aflate in raza sa de competenta

detin imobile, instalatii si/sau echipamente de interes public ori care presteaza un serviciu public 

au obligatia de a pune la dispozitia autoritatii publice, cu titlu gr

termen de 15 zile, informatiile necesare in actiunile de planificare a dezvoltarii teritoriului a 

localitatii in cauza. 

� Activitatea de amenajare a teritoriului

principiului ierarhizarii, coeziunii economice, sociale si teritoriale si integrarii spatiale, la nivel 

national, regional si judetean.

� Urbanismul are ca principal scop stimularea evolutiei complexe a localitatilor

implementarea strategiilor de dezvoltare spatiala, durabila si integrata, pe termen scurt, mediu si 

lung. 

Organizarea si functionarea Departamentului pentru Intreprinderi Mici 

si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism

Principalele prevederi: 

�  Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism 

organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, in cadrul 

Ministerului Economiei, cu personalitate juridica

Programul de guvernare in domeniul intrepri

afaceri si turismului, in concordanta cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea 

initiativei operatorilor economici.

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

 

privind amenajarea teritoriului si urbanismul a suferit modificari

In Monitorul Oficial nr. 418 din 10 iulie 2013 a fost publicata Legea 

nr. 190/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 7/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului si urbanismul. 
 

Gestionarea spatiala a teritoriului urmareste sa asigure indivizilor si colectivitatilor dreptul de 

folosire echitabila si responsabilitatea pentru o utilizare eficienta a teritoriului, conditii

adecvate, calitatea arhitecturii, protejarea identitatii arhitecturale, urbanistice si culturale a 

localitatilor urbane si rurale, conditii de munca, de servicii si de transport ce raspund diversitatii 

nevoilor si resurselor populatiei, reducerea consumurilor de energie, asigurarea protectiei 

peisajelor naturale si construite, conservarea biodiversitatii si crearea de continuitati ecologice, 

securitatea si salubritatea publica, rationalizarea cererii de deplasari. 

Activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism trebuie sa se desfasoare cu respectarea 

autonomiei locale, pe baza principiului parteneriatului, transparentei, descentralizarii serviciilor 

publice, participarii populatiei in procesul de luare a deciziilor, precum si al dezvoltarii durabile, 

ora deciziile generatiei prezente trebuie sa asigure dezvoltarea, fara a compromite 

dreptul generatiilor viitoare la existenta si dezvoltare proprie. 

Autoritatea publica are responsabilitatea dezvoltarii armonioase a teritoriului/teritoriilor 

e in raza sa de competenta. In acest scop, operatorii economici sau institutiile care 

detin imobile, instalatii si/sau echipamente de interes public ori care presteaza un serviciu public 

au obligatia de a pune la dispozitia autoritatii publice, cu titlu gratuit, la solicitarea acesteia, in 

termen de 15 zile, informatiile necesare in actiunile de planificare a dezvoltarii teritoriului a 

Activitatea de amenajare a teritoriului se exercita pe intregul teritoriu al Romaniei, pe baza 

cipiului ierarhizarii, coeziunii economice, sociale si teritoriale si integrarii spatiale, la nivel 

national, regional si judetean. 

Urbanismul are ca principal scop stimularea evolutiei complexe a localitatilor

lor de dezvoltare spatiala, durabila si integrata, pe termen scurt, mediu si 

rganizarea si functionarea Departamentului pentru Intreprinderi Mici 

si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism 

In Monitorul Oficial nr. 420 din 10 iulie 2013 a fost publicata H.G. 

nr. 430/2013 privind organizarea si functionarea Departamentului 

pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism.

 

Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism 

organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, in cadrul 

cu personalitate juridica, avand rol de sinteza, care aplica strategia si 

Programul de guvernare in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii, cooperatist, mediului de 

afaceri si turismului, in concordanta cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea 

initiativei operatorilor economici. 

juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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a suferit modificari 

n 10 iulie 2013 a fost publicata Legea 

nr. 190/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 7/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 

urmareste sa asigure indivizilor si colectivitatilor dreptul de 

folosire echitabila si responsabilitatea pentru o utilizare eficienta a teritoriului, conditii de locuire 

adecvate, calitatea arhitecturii, protejarea identitatii arhitecturale, urbanistice si culturale a 

localitatilor urbane si rurale, conditii de munca, de servicii si de transport ce raspund diversitatii 

ea consumurilor de energie, asigurarea protectiei 

peisajelor naturale si construite, conservarea biodiversitatii si crearea de continuitati ecologice, 

trebuie sa se desfasoare cu respectarea 

autonomiei locale, pe baza principiului parteneriatului, transparentei, descentralizarii serviciilor 

publice, participarii populatiei in procesul de luare a deciziilor, precum si al dezvoltarii durabile, 

ora deciziile generatiei prezente trebuie sa asigure dezvoltarea, fara a compromite 

Autoritatea publica are responsabilitatea dezvoltarii armonioase a teritoriului/teritoriilor 

. In acest scop, operatorii economici sau institutiile care 

detin imobile, instalatii si/sau echipamente de interes public ori care presteaza un serviciu public 

atuit, la solicitarea acesteia, in 

termen de 15 zile, informatiile necesare in actiunile de planificare a dezvoltarii teritoriului a 

se exercita pe intregul teritoriu al Romaniei, pe baza 

cipiului ierarhizarii, coeziunii economice, sociale si teritoriale si integrarii spatiale, la nivel 

Urbanismul are ca principal scop stimularea evolutiei complexe a localitatilor, prin elaborarea si 

lor de dezvoltare spatiala, durabila si integrata, pe termen scurt, mediu si 

rganizarea si functionarea Departamentului pentru Intreprinderi Mici 

 

In Monitorul Oficial nr. 420 din 10 iulie 2013 a fost publicata H.G. 

30/2013 privind organizarea si functionarea Departamentului 

pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism. 

Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism se infiinteaza, 

organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, in cadrul 

, avand rol de sinteza, care aplica strategia si 

nderilor mici si mijlocii, cooperatist, mediului de 

afaceri si turismului, in concordanta cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea 
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 Constituirea si functionarea parcurilor industriale

 

Principalele prevederi: 

� Constituirea si functionarea parcurilor industriale

generale: 

• egalitatea de tratament pentru toti rezidentii parcului;

• neimplicarea administratorului parcului in practici abuzive impotriva rezidentilor parcului;

• obligativitatea respectarii regulamentelor interne de catre toti rezidentii parcului;

• stimularea constituirii de noi locuri de munca in vederea valorificarii potentialului uman 

local sau regional. 

� Cererea de acordare a titlului de parc industrial

industrial. 

Principalele prevederi: 

� Pentru a beneficia de majorarile salariale

Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a 

personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si comp

institutiile publice solicita Ministerului Fondurilor Europene avizarea structurilor

personalului cu atributii prevazute la art. 4 alin. (7) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 

595/2009, cu modificarile si completarile ulterioare

 Stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare

BNR a stabilit rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele 

de rezerve minime obligatorii

Principalele prevederi: 

� Incepand cu perioada de aplicare 

deficitele de rezerve minime obligatorii constituite in moneda nationala este de 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

onstituirea si functionarea parcurilor industriale

In Monitorul Oficial nr. 421 din 11 iulie 2013 a fost publicata Legea 

nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor 

industriale. 

Constituirea si functionarea parcurilor industriale sunt guvernate de urmatoarele principii 

egalitatea de tratament pentru toti rezidentii parcului; 

neimplicarea administratorului parcului in practici abuzive impotriva rezidentilor parcului;

obligativitatea respectarii regulamentelor interne de catre toti rezidentii parcului;

stimularea constituirii de noi locuri de munca in vederea valorificarii potentialului uman 

Cererea de acordare a titlului de parc industrial se formuleaza de catre fondatorii parcului 

Pentru a beneficia de majorarile salariale prevazute la art. 4 alin. (1)

Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a 

personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si comp

institutiile publice solicita Ministerului Fondurilor Europene avizarea structurilor

personalului cu atributii prevazute la art. 4 alin. (7) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 

595/2009, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In Monitorul Oficial nr. 421 din 11 iulie 2013 a fost publicat Ordinul 

nr. 587/2013 al ministrului Fondurilor Europene pentru modificarea 

Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 75/2013 privind 

procedura interna de avizare a structurilor si pers

gestioneaza asistenta financiara nerambursabila comunitara.

Stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare

rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele 

de rezerve minime obligatorii 

In Monitorul Oficial nr. 422 din 11 iulie 2013 a fost publicata 

Circulara BNR nr. 18/2013 privind rata dobanzii penalizato

pentru deficitele de rezerve minime obligatorii in moneda 

nationala incepand cu perioada de aplicare 24 iulie

2013. 

Incepand cu perioada de aplicare 24 iulie – 23 august 2013, rata dobanzii penalizatoare pentru 

deficitele de rezerve minime obligatorii constituite in moneda nationala este de 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

onstituirea si functionarea parcurilor industriale 

In Monitorul Oficial nr. 421 din 11 iulie 2013 a fost publicata Legea 

nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor 

sunt guvernate de urmatoarele principii 

neimplicarea administratorului parcului in practici abuzive impotriva rezidentilor parcului; 

obligativitatea respectarii regulamentelor interne de catre toti rezidentii parcului; 

stimularea constituirii de noi locuri de munca in vederea valorificarii potentialului uman 

uleaza de catre fondatorii parcului 

prevazute la art. 4 alin. (1)–(6) din Hotararea 

Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a 

personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare, 

institutiile publice solicita Ministerului Fondurilor Europene avizarea structurilor si a 

personalului cu atributii prevazute la art. 4 alin. (7) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 

In Monitorul Oficial nr. 421 din 11 iulie 2013 a fost publicat Ordinul 

nr. 587/2013 al ministrului Fondurilor Europene pentru modificarea 

Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 75/2013 privind 

procedura interna de avizare a structurilor si personalului care 

iara nerambursabila comunitara. 

Stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare 

rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele  

In Monitorul Oficial nr. 422 din 11 iulie 2013 a fost publicata 

Circulara BNR nr. 18/2013 privind rata dobanzii penalizatoare 

pentru deficitele de rezerve minime obligatorii in moneda 

nationala incepand cu perioada de aplicare 24 iulie–23 august 

, rata dobanzii penalizatoare pentru 

deficitele de rezerve minime obligatorii constituite in moneda nationala este de 12,0% pe an. 
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Acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de 

intreprinderile mici si mijlocii 

In Monitorul Oficial nr. 424 din 12 iulie 2013 a fost publicata H.G. nr. 

453/2013 pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea 

Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis 

pentru investitiile realizate de 

Principalele prevederi: 

� In cazul achizitionarii de constructii

cladirile in care se desfasoara activitati industriale, de invatamant, stiinta, cultura si arta, 

ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, cultura fizica si agrement, precum si alte a

prestari servicii. 

� Unitatea de implementare finalizeaza procesul de evaluare

in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data la care aceasta este completa conform 

prevederilor alin. (9), in limita 

� Cererea de acord pentru finantare este completa atunci cand sunt in

conditii: 

• contine toate informatiile si documentele prevazute in prezenta procedura;

• contine toate informatiile si documentele solicitate de Unitatea 

urmare a unei solicitari de completare a cererii de acord pentru finantare;

• nu prezinta neconcordante in informatiile furnizate.

� Virarea efectiva a ajutorului de minimis

50.70 «Disponibil din subventii si transferuri» deschis la unitatea Trezoreriei Statului in a carei 

raza isi are domiciliul fiscal intreprinderea beneficiara de ajutor de minimis, in termen de 

maximum 30 de zile lucratoare de la data la care cererea de plata a aju

completa in sensul prevederilor prezentei proceduri.

Soldatii si gradatii profesionisti din MAI pot fi mentinuti 

in functie pana la varsta de 50 de ani

Principalele prevederi: 

� Alineatul (3) al articolului 11 din Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 

321/2007 pentru aplicarea, in 

Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari, publicat in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 728 din 26 octombrie 2007, se modific

cuprins: 

• Limita de varsta pana la care pot fi mentinuti in activitate soldatii si gradatii profesionisti 

din Ministerul Afacerilor Interne este de 

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

 

cordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de 

intreprinderile mici si mijlocii  

In Monitorul Oficial nr. 424 din 12 iulie 2013 a fost publicata H.G. nr. 

453/2013 pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea 

Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis 

pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii.

In cazul achizitionarii de constructii prevazute la alin. (1) lit. b), se iau in considerare doar 

cladirile in care se desfasoara activitati industriale, de invatamant, stiinta, cultura si arta, 

ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, cultura fizica si agrement, precum si alte a

Unitatea de implementare finalizeaza procesul de evaluare a cererii de acord pentru finantare 

in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data la care aceasta este completa conform 

prevederilor alin. (9), in limita bugetului anual alocat schemei. 

pentru finantare este completa atunci cand sunt indeplinite urmatoarele 

contine toate informatiile si documentele prevazute in prezenta procedura;

contine toate informatiile si documentele solicitate de Unitatea de implementare ca 

urmare a unei solicitari de completare a cererii de acord pentru finantare;

nu prezinta neconcordante in informatiile furnizate. 

Virarea efectiva a ajutorului de minimis se face de catre Ministerul Finantelor Publice in contul 

isponibil din subventii si transferuri» deschis la unitatea Trezoreriei Statului in a carei 

raza isi are domiciliul fiscal intreprinderea beneficiara de ajutor de minimis, in termen de 

maximum 30 de zile lucratoare de la data la care cererea de plata a ajutorului de minimis este 

completa in sensul prevederilor prezentei proceduri. 

Soldatii si gradatii profesionisti din MAI pot fi mentinuti 

in functie pana la varsta de 50 de ani 

In Monitorul Oficial nr. 424 din 12 iulie 2013 a fost publicat Ordinul 

nr. 101/2013 al ministrului Afacerilor Interne privind modificarea 

art. 11 alin. (3) din Ordinul ministrului internelor si reformei 

administrative nr. 321/2007 pentru aplicarea, in unitatile Minis

terului Afacerilor Interne, a unor dispozitii din Legea nr. 384/2006 

privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari.

Alineatul (3) al articolului 11 din Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 

321/2007 pentru aplicarea, in unitatile Ministerului Afacerilor Interne, a unor dispozitii din 

Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari, publicat in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 728 din 26 octombrie 2007, se modifica si va avea urmatorul 

pana la care pot fi mentinuti in activitate soldatii si gradatii profesionisti 

din Ministerul Afacerilor Interne este de 50 de ani. 

juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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cordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de 

In Monitorul Oficial nr. 424 din 12 iulie 2013 a fost publicata H.G. nr. 

453/2013 pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea 

Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis 

intreprinderile mici si mijlocii. 

prevazute la alin. (1) lit. b), se iau in considerare doar 

cladirile in care se desfasoara activitati industriale, de invatamant, stiinta, cultura si arta, 

ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, cultura fizica si agrement, precum si alte activitati de 

a cererii de acord pentru finantare 

in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data la care aceasta este completa conform 

deplinite urmatoarele 

contine toate informatiile si documentele prevazute in prezenta procedura; 

de implementare ca 

urmare a unei solicitari de completare a cererii de acord pentru finantare; 

se face de catre Ministerul Finantelor Publice in contul 

isponibil din subventii si transferuri» deschis la unitatea Trezoreriei Statului in a carei 

raza isi are domiciliul fiscal intreprinderea beneficiara de ajutor de minimis, in termen de 

torului de minimis este 

Soldatii si gradatii profesionisti din MAI pot fi mentinuti  

In Monitorul Oficial nr. 424 din 12 iulie 2013 a fost publicat Ordinul 

ministrului Afacerilor Interne privind modificarea 

art. 11 alin. (3) din Ordinul ministrului internelor si reformei 

administrative nr. 321/2007 pentru aplicarea, in unitatile Minis-

terului Afacerilor Interne, a unor dispozitii din Legea nr. 384/2006 

d statutul soldatilor si gradatilor voluntari. 

Alineatul (3) al articolului 11 din Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 

unitatile Ministerului Afacerilor Interne, a unor dispozitii din 

Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari, publicat in Monitorul 

a si va avea urmatorul 

pana la care pot fi mentinuti in activitate soldatii si gradatii profesionisti 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 
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Romania a fost condamnata la CEDO in cauza Georgel si Georgeta 

Stoicescu pentru incalcarea art. 8 si 

In Monitorul Oficial nr. 416 din 10 iulie 2013 a fost publicata Hotararea 

din 26 iulie 2011 a CEDO in cauza Georgel si Georgeta Stoicescu 

impotriva Romaniei.

Principalele prevederi: 

� La originea cauzei se afla Cererea nr.

resortisanti ai acestui stat, Georgel Stoicescu si Georgeta Stoicescu, au sesizat Curtea la 10 

ianuarie 2001, in temeiul art. 34 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a liberta

fundamentale (Conventia). 

� Reclamantii au invocat, in special, incalcarea drepturilor lor garantate de art. 3, 8 si 6 din 

Conventie. 

� La 10 septembrie 2008, Georgel Stoicescu a informat Curtea ca sotia sa, doamna Georgeta 

Stoicescu, a decedat la 29 decembrie 

mostenitor legal. Avand in vedere jurisprudenta sa constanta cu privire la aceasta problema [a se 

vedea, de exemplu, Vocaturo impotriva Italiei, nr. 11.891/85, pct. 2, 24 mai 1991, si Dalban 

impotriva Romaniei (MC), nr. 28.114/95, pct. 1, 28 septembrie 1999], Curtea considera ca 

domnul Georgel Stoicescu poate continua aceasta cerere in calitate de sot al reclamante

decedate, Georgeta Stoicescu.

� Curtea constata ca cererea, astfel cum a fost prezentata

este in mod vadit nefondata in sensul art. 35 §3 din Conventie. De asemenea, Curtea constata ca 

aceasta nu prezinta niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, este 

declarata admisibila. 

� Curtea, in unanimitate; 

• a respins exceptia preliminara a Guvernului;

• a declarat cererea admisibila

• a hotarat cu 6 voturi la 1 ca 

• a hotarat ca a fost incalcat art. 6 §1 din Conventie

• a hotarat: 

a) ca statul parat trebuie sa plateasca domnului Georgel Stoicescu, in termen de 3 luni de la data 

ramanerii definitive a hotararii, in conformitate cu art. 44 §2 din Conventie, urmatoarele sume 

care trebuie convertite in moneda nationala la rata de schimb aplicabila la data platii, pl

taxa care poate fi perceputa la aceste sume:

- 9 000 EUR (noua mii de euro) cu titlu de 

- 20 EUR (douazeci de euro) pentru 

b) ca, de la expirarea perioadei de 3 luni mentionate anterior si pana la efectuar

sume trebuie majorate cu o dobanda simpla, la o rata egala cu rata dobanzii facilitatii de 

imprumut marginal practicata de Banca Centrala Europeana, aplicabila pe parcursul acestei 

perioade si majorata cu 3 puncte procentuale.

Opinia partial separata a judecatorului Lopez Guerra

� Sunt de acord cu opinia cu privire la incalcarea art. 6 §1 din Conventie si la acordarea 

corespunzatoare a reparatiei echitabile. Totusi, 

priveste incalcarea art. 8 din Co

actiona. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

Romania a fost condamnata la CEDO in cauza Georgel si Georgeta 

Stoicescu pentru incalcarea art. 8 si 6 din Conventie

In Monitorul Oficial nr. 416 din 10 iulie 2013 a fost publicata Hotararea 

din 26 iulie 2011 a CEDO in cauza Georgel si Georgeta Stoicescu 

impotriva Romaniei. 

La originea cauzei se afla Cererea nr. 9.718/03 indreptata impotriva Romaniei, prin care doi 

resortisanti ai acestui stat, Georgel Stoicescu si Georgeta Stoicescu, au sesizat Curtea la 10 

ianuarie 2001, in temeiul art. 34 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a liberta

 

Reclamantii au invocat, in special, incalcarea drepturilor lor garantate de art. 3, 8 si 6 din 

La 10 septembrie 2008, Georgel Stoicescu a informat Curtea ca sotia sa, doamna Georgeta 

Stoicescu, a decedat la 29 decembrie 2007 si ca doreste sa continue actiunea in calitate de 

mostenitor legal. Avand in vedere jurisprudenta sa constanta cu privire la aceasta problema [a se 

vedea, de exemplu, Vocaturo impotriva Italiei, nr. 11.891/85, pct. 2, 24 mai 1991, si Dalban 

Romaniei (MC), nr. 28.114/95, pct. 1, 28 septembrie 1999], Curtea considera ca 

domnul Georgel Stoicescu poate continua aceasta cerere in calitate de sot al reclamante

decedate, Georgeta Stoicescu. 

Curtea constata ca cererea, astfel cum a fost prezentata de reclamanta Georgeta Stoicescu, nu 

este in mod vadit nefondata in sensul art. 35 §3 din Conventie. De asemenea, Curtea constata ca 

aceasta nu prezinta niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, este 

a respins exceptia preliminara a Guvernului; 

a declarat cererea admisibila; 

a hotarat cu 6 voturi la 1 ca a fost incalcat art. 8 din Conventie; 

a fost incalcat art. 6 §1 din Conventie; 

plateasca domnului Georgel Stoicescu, in termen de 3 luni de la data 

ramanerii definitive a hotararii, in conformitate cu art. 44 §2 din Conventie, urmatoarele sume 

care trebuie convertite in moneda nationala la rata de schimb aplicabila la data platii, pl

taxa care poate fi perceputa la aceste sume: 

(noua mii de euro) cu titlu de prejudiciu moral; 

pentru cheltuieli de judecata; 

b) ca, de la expirarea perioadei de 3 luni mentionate anterior si pana la efectuar

sume trebuie majorate cu o dobanda simpla, la o rata egala cu rata dobanzii facilitatii de 

imprumut marginal practicata de Banca Centrala Europeana, aplicabila pe parcursul acestei 

perioade si majorata cu 3 puncte procentuale. 

a judecatorului Lopez Guerra 

Sunt de acord cu opinia cu privire la incalcarea art. 6 §1 din Conventie si la acordarea 

corespunzatoare a reparatiei echitabile. Totusi, nu sunt de acord cu evaluarea in ceea ce 

priveste incalcarea art. 8 din Conventie pe seama presupusei omisiuni a autoritatilor de a 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Romania a fost condamnata la CEDO in cauza Georgel si Georgeta 

6 din Conventie 

In Monitorul Oficial nr. 416 din 10 iulie 2013 a fost publicata Hotararea 

din 26 iulie 2011 a CEDO in cauza Georgel si Georgeta Stoicescu 

9.718/03 indreptata impotriva Romaniei, prin care doi 

resortisanti ai acestui stat, Georgel Stoicescu si Georgeta Stoicescu, au sesizat Curtea la 10 

ianuarie 2001, in temeiul art. 34 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor 

Reclamantii au invocat, in special, incalcarea drepturilor lor garantate de art. 3, 8 si 6 din 

La 10 septembrie 2008, Georgel Stoicescu a informat Curtea ca sotia sa, doamna Georgeta 

2007 si ca doreste sa continue actiunea in calitate de 

mostenitor legal. Avand in vedere jurisprudenta sa constanta cu privire la aceasta problema [a se 

vedea, de exemplu, Vocaturo impotriva Italiei, nr. 11.891/85, pct. 2, 24 mai 1991, si Dalban 

Romaniei (MC), nr. 28.114/95, pct. 1, 28 septembrie 1999], Curtea considera ca 

domnul Georgel Stoicescu poate continua aceasta cerere in calitate de sot al reclamantei 

de reclamanta Georgeta Stoicescu, nu 

este in mod vadit nefondata in sensul art. 35 §3 din Conventie. De asemenea, Curtea constata ca 

aceasta nu prezinta niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, este necesar sa fie 

plateasca domnului Georgel Stoicescu, in termen de 3 luni de la data 

ramanerii definitive a hotararii, in conformitate cu art. 44 §2 din Conventie, urmatoarele sume 

care trebuie convertite in moneda nationala la rata de schimb aplicabila la data platii, plus orice 

b) ca, de la expirarea perioadei de 3 luni mentionate anterior si pana la efectuarea platii, aceste 

sume trebuie majorate cu o dobanda simpla, la o rata egala cu rata dobanzii facilitatii de 

imprumut marginal practicata de Banca Centrala Europeana, aplicabila pe parcursul acestei 

Sunt de acord cu opinia cu privire la incalcarea art. 6 §1 din Conventie si la acordarea 

nu sunt de acord cu evaluarea in ceea ce 

pe seama presupusei omisiuni a autoritatilor de a 
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Deputatilor si Senat 

Procesul legislativ la Camera Deputatilor si Senat 

 

 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Acordul EURATOM si KEDO a fost prelungit 

 

In Jurnalul Oficial nr. L188 din 9 iulie 2013 a fost publicat Decizia Comisiei din 17 mai 2013 privind 

incheierea Acordului dintre Comunitatea Europeana a Energiei Atomice (Euratom) si Organizatia pentru 

Dezvoltare Energetica a Peninsulei Coreene (KEDO). 

Dupa decizia sa de a pune capat proiectului de reactoare nucleare cu apa usoara al KEDO si dupa decizia din 

2007 vizand indeplinirea responsabilitatilor secretariatului cu un personal substantial redus si spatii de birouri 

minime, comitetul executiv al KEDO a hotarat in 2011 sa mentina organizatia si dupa 31 mai 2012. 

 

Noi modificari a listei de persoane si entitati care au legatura cu reteaua Al-Qaida 

 

In Jurnalul Oficial nr. L189 din 10 iulie 2013 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 652/2013 din 9 iulie 2013 

de modificare pentru a 195-a oara a Regulamentului (CE) nr. 881/2002. 

Regulamentul modifica rubrica „Persoane fizice” a Regulamentului nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a 

unor masuri restrictive specifice impotriva anumitor persoane si entitati care au legatura cu reteaua Al-Qaida. 

 

A fost numit un nou membru al Curtii de Conturi 
 

In Jurnalul Oficial nr. L181 din 29 iunie 2013 a fost publicat Decizia Consiliului din 9 iulie 2013 de numire a 

unui membru in cadrul Curtii de Conturi. 

Prin Decizie a fost numit dl Neven Mates ca membru in cadrul Curtii de Conturi pentru o perioada de sase ani, 

cuprinsa intre 15 iulie 2013 si 14 iulie 2019. 

 

Modelul unei noi monede de 2 euro emise de Slovacia a fost stabilit 
 

In Jurnalul Oficial nr. C200 din 12 iulie 2013 a fost publicata o Informare privind o noua fata nationala a 

monedelor euro destinate circulatiei. 

Tara emitenta: Slovacia 

Obiectul comemorarii: A 1150-a aniversare a inceputului misiunii fratilor Chiril si Metodiu in Moravia Mare 

Volumul emisiunii: 1 milion. 

 

Jurisprudenta europeana 
 

Jurisprudenta europeana 
 

� Concluziile avocatului general in cauzele conexe C-199/12, C-200/12, C-201/12, X, Y si Z/Minister 

voor Immigratie, Integratie en Asiel 

 

Avocatul general Sharpston considera ca solicitantii statutului de refugiat care sustin ca sunt 

persecutati pentru orientarea lor homosexuala pot forma un „anumit grup social” in temeiul 

legislatiei Uniunii Europene cu privire la refugiati. Desi incriminarea activitatilor homosexuale in 

tara de origine nu constituie in sine un act de persecutie, autoritatile nationale trebuie totusi sa 

examineze daca un anumit solicitant risca sa faca obiectul unor acte calificate ca atare. 

 

� Hotararile Curtii de Justitie in cauzele conexe C-545/10, C-627/10, C-412/1, Comisia/Republica 

Ceha, Slovenia si Luxemburg 

 

Aceste cazuri fac parte dintr-o serie de actiuni introduse de Comisie impotriva mai multor state 

membre pentru neindeplinirea obligatiilor care le revin in conformitate cu directivele care 

reglemen-teaza functionarea sectorului feroviar. Curtea a stabilit ca Republica Ceha si Slovenia au 

incalcat legislatia UE in domeniu, insa a respins actiunea impotriva Luxemburgului. 
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Jurisprudenta europeana 

� Hotararea Curtii de Justitie in cauza cauza C-521/11, Amazon.com International Sales Inc. si 

altii/Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte 

Gesellschaft mbH 
 

Aplicarea nediferentiata a unei redevente pentru copia privata in privinta celei dintai vanzari a 

suporturilor de inregistrare poate sa fie compatibila, in anumite conditii, cu dreptul Uniunii. In plus, 

in anumite conditii, se poate prezuma juris tantum ca suporturile de inregistrare vandute unor 

persoane private vor fi utilizate in scopuri personale. 

 

� Hotararile Curtii de Justitie in cauzele conexe C-429/11 P, C-439/11 P, C-440/11 P, C-444/11, Gosselin 

Group/Comisia, Ziegler/Comisia, Comisia/Stichting Administratiekantoor Portielje, Team Relocations 

s.a./Comisia 
 

Curtea respinge recursurile societatilor impotriva hotararilor de sustinere a amenzilor aplicate in 

legatura cu participarea lor la crearea unui cartel pe piata de mutari internationale. In plus, Curtea 

de Justitie confirma cuantumul amenzii aplicate Portielje, care fusese anterior anulata. 

 

� Concluziile avocatului general in cauza C-262/12, Vent De Colere si altii 
 

Potrivit avocatului general Jaaskinen, sistemul francez de finantare a obligatiei de a achizitiona 

energia electrica generata de turbine eoliene se incadreaza in notiunea de ajutor acordat de stat sau 

prin intermediul resurselor de stat. Sarcina financiara care rezulta din obligatia de a cumpara aceasta 

energie la mai mult decat pretul de piata se aplica tuturor consumatorilor. 

 
 

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 Secretar General (M/F)  

Anuntul a fost publicat in Jurnalul Oficial nr. C 196A din 9 iulie 2013.  

Termenul de depunere a dosarelor de candidatura: 19 august 2013, ora 12.00, ora Bruxelles-ului.  

Dosarele de candidatura trebuie depuse exclusiv prin e-mail, in format pdf, la urmatoarea adresa: 

vacancysg@cor.europa.eu. 
 

Parlamentul European 

Anunt de post vacant privind postul de Agent Temporar Responsabil de Relatii Publice (AD 5) (M/F)  

Anuntul a fost publicat in Jurnalul Oficial nr. C 197A din 10 iulie 2013.  

Termenul de depunere a dosarelor de candidatura: 12 august 2013.  

Dosarele de candidatura trebuie depuse exclusiv prin corespondenta recomandata, la urmatoarea adresa: 

PARLEMENT EUROPEEN - Unite concours - MON 04 S 010 - Procedure de selection PE/167/S - (trebuie indicat 

numarul de referinta al procedurii de selectie) - 60 rue Wiertz - 1047 Bruxelles/Brussel - Belgique/Belgie. 
 

Oficiul European pentru Selectia Personalului (EPSO)  

Anunt de posturi vacante de interpreti de conferinta de limba daneza, engleza, franceza, italiana, malteza, 

olandeza si slovena  

Anuntul a fost publicat in Jurnalul Oficial nr. C 199A din 11 iulie 2013.  

Termenul de depunere a dosarelor de candidatura: 13 august 2013, ora 12.00, ora Bruxelles-ului.  

Dosarele de candidatura trebuie depuse pe cale electronica, urmand procedura indicata pe site-ul internet al 

EPSO si, in special, in Instructiunile pentru inscriere. Concursurile au drept obiect constituirea unor liste de 

rezerva pentru completarea posturilor vacante din cadrul institutiilor Uniunii Europene. 
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Transparenta 

Conventia Interelectro va fi denuntata

 
Ministerul 

aprobarea 

crearea Organizatiei Internationale pentru colaborare economica si 

tehnico

relatie cu Romania

In cadrul expunerii de motive

masura asteptarilor tarilor membre, organizatia nereusind sa intermedieze livrari reciproce de 

produse decat intr-o foarte mica masura. Incepand cu anul 2002, Romania nu a mai participat la 

reuniunile Consiliului Interelectro la nivel guvernamental.

Avand in vedere necesitatea respectarii obligatiilor asumate de Romania in calitate de stat 

membru UE, se considera ca necesara elaborarea unui act normativ prin care sa se aprobe 

indeplinirea formalitatilor pentru iesirea din vigoare, prin denuntare, a Conventiei Interelectro

� Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proie

asteptate pe adresa de e-mail: dezbateri_publice@minind.ro, in termen de 10 de zile

Ministerul Justitiei solicita suplimentarea bugetului

Ministerului 

suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei pe anul 2013, pentru 

Administratia Nationala a Penitenciarelor, din Fon

la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2013

In cadrul expunerii de motive se arata ca bugetul aprobat Administratiei Nationale a Penitenciarelor 

pe anul 2013 in baza Legii bugetului de stat  pe anul 2013 nr. 5/2013 nu acopera necesarul real de 

fonduri al sistemului penitenciar, respectiv, fondurile bugetare aprobate la Titlul I

servicii” sunt insuficiente in conditiile in care numarul detinutilor custodiati a crescut foarte mult in 

ultima perioada. 

In contextul condamnarii, in cursul anului 2012, de catre CEDO a Romaniei in 

care constituie un avertisment serios transmis statului roman, anticipativ al unei hotarari

privire la conditiile de detentie, a cresterii nivelului de supraaglomerare prin marirea efectivului de 

detinuti si implicit a numarului de reclamatii pentru nerespectarea unui 

spatiu individual), se impune interventia Guvernului Romaniei pentru asigurarea resurselor 

necesare. 

Pentru asigurarea desfasurarii in conditii de siguranta a activitatii specifice sistemului penitenciar 

este imperios necesara majorarea fondurilor bugetare cu suma de 2,8 milioane lei

� 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

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

 

Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica

 

onventia Interelectro va fi denuntata

Ministerul Economiei a publicat pe 10 iulie un proiect de lege privind 

aprobarea incetarii valabilitatii, prin denuntare, a Conventiei privind 

crearea Organizatiei Internationale pentru colaborare economica si 

tehnico-stiintifica in domeniul industriei electrotehnice „Interelectro” in 

relatie cu Romania. 

expunerii de motive se arata ca rezultatele activitatii Organizatiei Interelectro nu sunt pe 

masura asteptarilor tarilor membre, organizatia nereusind sa intermedieze livrari reciproce de 

o foarte mica masura. Incepand cu anul 2002, Romania nu a mai participat la 

reuniunile Consiliului Interelectro la nivel guvernamental. 

Avand in vedere necesitatea respectarii obligatiilor asumate de Romania in calitate de stat 

sidera ca necesara elaborarea unui act normativ prin care sa se aprobe 

indeplinirea formalitatilor pentru iesirea din vigoare, prin denuntare, a Conventiei Interelectro

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

mail: dezbateri_publice@minind.ro, in termen de 10 de zile. 

Justitiei solicita suplimentarea bugetului

Ministerului Justitiei a publicat pe 12 iulie un proiect de hotarare privind 

suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei pe anul 2013, pentru 

Administratia Nationala a Penitenciarelor, din Fondul de rezerva bugetara 

la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2013

se arata ca bugetul aprobat Administratiei Nationale a Penitenciarelor 

pe anul 2013 in baza Legii bugetului de stat  pe anul 2013 nr. 5/2013 nu acopera necesarul real de 

fonduri al sistemului penitenciar, respectiv, fondurile bugetare aprobate la Titlul I

servicii” sunt insuficiente in conditiile in care numarul detinutilor custodiati a crescut foarte mult in 

In contextul condamnarii, in cursul anului 2012, de catre CEDO a Romaniei in 

rtisment serios transmis statului roman, anticipativ al unei hotarari

privire la conditiile de detentie, a cresterii nivelului de supraaglomerare prin marirea efectivului de 

detinuti si implicit a numarului de reclamatii pentru nerespectarea unui spatiu de viata optim (4 m

spatiu individual), se impune interventia Guvernului Romaniei pentru asigurarea resurselor 

Pentru asigurarea desfasurarii in conditii de siguranta a activitatii specifice sistemului penitenciar 

ajorarea fondurilor bugetare cu suma de 2,8 milioane lei

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

mail: dean@just.ro, in termen de 10 de zile de la publicare. 

juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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decizionala: proiecte in dezbatere publica 

onventia Interelectro va fi denuntata 

Economiei a publicat pe 10 iulie un proiect de lege privind 

incetarii valabilitatii, prin denuntare, a Conventiei privind 

crearea Organizatiei Internationale pentru colaborare economica si 

stiintifica in domeniul industriei electrotehnice „Interelectro” in 

rezultatele activitatii Organizatiei Interelectro nu sunt pe 

masura asteptarilor tarilor membre, organizatia nereusind sa intermedieze livrari reciproce de 

o foarte mica masura. Incepand cu anul 2002, Romania nu a mai participat la 

Avand in vedere necesitatea respectarii obligatiilor asumate de Romania in calitate de stat 

sidera ca necesara elaborarea unui act normativ prin care sa se aprobe 

indeplinirea formalitatilor pentru iesirea din vigoare, prin denuntare, a Conventiei Interelectro. 

ct de act normative sunt 

 

Justitiei solicita suplimentarea bugetului 

Justitiei a publicat pe 12 iulie un proiect de hotarare privind 

suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei pe anul 2013, pentru 

dul de rezerva bugetara 

la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2013. 

se arata ca bugetul aprobat Administratiei Nationale a Penitenciarelor 

pe anul 2013 in baza Legii bugetului de stat  pe anul 2013 nr. 5/2013 nu acopera necesarul real de 

fonduri al sistemului penitenciar, respectiv, fondurile bugetare aprobate la Titlul II „Bunuri si 

servicii” sunt insuficiente in conditiile in care numarul detinutilor custodiati a crescut foarte mult in 

In contextul condamnarii, in cursul anului 2012, de catre CEDO a Romaniei in cauza Iacov Stanciu, 

rtisment serios transmis statului roman, anticipativ al unei hotarari-pilot cu 

privire la conditiile de detentie, a cresterii nivelului de supraaglomerare prin marirea efectivului de 

spatiu de viata optim (4 m
2
 

spatiu individual), se impune interventia Guvernului Romaniei pentru asigurarea resurselor 

Pentru asigurarea desfasurarii in conditii de siguranta a activitatii specifice sistemului penitenciar 

ajorarea fondurilor bugetare cu suma de 2,8 milioane lei.  

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt 
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- in forme actualizate si consolidate 

 

13 

 

 

Unele aeronave civile ar putea fi scutite de tarifele pentru servicii 

de

Ministerul Transporturilor a publicat in data de  12 iulie un 

al ministrului transporturilor pentru aprobarea scutirii de la plata tarifelor 

pentru servicii de navigatie aeriana terminala a unor categorii de aeronave 

civile.

In cadrul referatului de aprobare

maxima la decolare mai mica de 2 tone sunt scutite de la plata tarifelor pentru servicii de navigatie 

aeriana de ruta conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1794/2006 si ale Codului aerian civil

Prin Ordinul nr. 1072/2012 aceasta scutire a fost extinsa si la tariful pentru servicii de navigatie 

aeriana terminala aferent aeroporturilor deschise utilizarii publice si care nu intra sub incidenta 

Regulamentului (CE) nr. 1794/2006 (toate aeroporturile mai putin He

Aurel Vlaicu – Bucuresti). In plus, prin acelasi ordin au fost scutite de plata tarifului pentru servicii 

de navigatie aeriana terminala si zborurile scoala cu avioane avand masa maxima la decolare mai 

mica de 5.700 kg. 

Datorita impactului pozitiv al acestor masuri atat asupra sigurantei zborului, cat si asupra 

dezvoltarii activitatilor de zbor scoala, 

aprobarii acestor scutiri pana la data de 20 iunie 2014

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

asteptate pe adresa de e-mail: consultare.publica@mt.ro, pana la data de 23 iulie 2013

Decrete semnate 

Dintre decretele semnate si cererile de reexamin

Romaniei, domnul Traian Basescu, in aceasta perioada mentionam:

Decrete semnate: 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 47/2013 

privind unele masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc 

beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si 

unele masuri financiare in domeniul e

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 12/2013 pentru reglementarea 

unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene si de modificare a unor acte normative;

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea 

completarea O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si 

utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, precum si pentru adoptarea unor masuri 

financiare in vederea cresterii 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 7/2013 privind modificarea unor 

acte normative din domeniul sanatatii;

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 164/2008 pent

completarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului;

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 33/2013 pentru modificarea si 

completarea unor acte normative;

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

Unele aeronave civile ar putea fi scutite de tarifele pentru servicii 

de navigatie aeriana terminala 

Ministerul Transporturilor a publicat in data de  12 iulie un 

al ministrului transporturilor pentru aprobarea scutirii de la plata tarifelor 

pentru servicii de navigatie aeriana terminala a unor categorii de aeronave 

civile. 

referatului de aprobare se arata ca in prezent zborurile cu aeronave civile avand masa 

maxima la decolare mai mica de 2 tone sunt scutite de la plata tarifelor pentru servicii de navigatie 

aeriana de ruta conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1794/2006 si ale Codului aerian civil

nr. 1072/2012 aceasta scutire a fost extinsa si la tariful pentru servicii de navigatie 

aeriana terminala aferent aeroporturilor deschise utilizarii publice si care nu intra sub incidenta 

Regulamentului (CE) nr. 1794/2006 (toate aeroporturile mai putin Henri Coanda 

Bucuresti). In plus, prin acelasi ordin au fost scutite de plata tarifului pentru servicii 

de navigatie aeriana terminala si zborurile scoala cu avioane avand masa maxima la decolare mai 

mpactului pozitiv al acestor masuri atat asupra sigurantei zborului, cat si asupra 

dezvoltarii activitatilor de zbor scoala, Directia Aviatie Civila si Spatiu Aerian propune prelungirea 

aprobarii acestor scutiri pana la data de 20 iunie 2014. 

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

consultare.publica@mt.ro, pana la data de 23 iulie 2013.

Decrete semnate si cereri de reexaminare trimise

in perioada 6-12 iulie 

Dintre decretele semnate si cererile de reexaminare trimise de Presedintele 

Romaniei, domnul Traian Basescu, in aceasta perioada mentionam: 

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 47/2013 

privind unele masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc 

beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si 

unele masuri financiare in domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 12/2013 pentru reglementarea 

fiscale si prorogarea unor termene si de modificare a unor acte normative;

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 27/2013 pentru modificarea si 

completarea O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si 

utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, precum si pentru adoptarea unor masuri 

 gradului de absorbtie a fondurilor europene; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 7/2013 privind modificarea unor 

acte normative din domeniul sanatatii; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 164/2008 pent

completarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 33/2013 pentru modificarea si 

completarea unor acte normative; 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Unele aeronave civile ar putea fi scutite de tarifele pentru servicii  

Ministerul Transporturilor a publicat in data de  12 iulie un proiect de ordin 

al ministrului transporturilor pentru aprobarea scutirii de la plata tarifelor 

pentru servicii de navigatie aeriana terminala a unor categorii de aeronave 

zborurile cu aeronave civile avand masa 

maxima la decolare mai mica de 2 tone sunt scutite de la plata tarifelor pentru servicii de navigatie 

aeriana de ruta conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1794/2006 si ale Codului aerian civil.  

nr. 1072/2012 aceasta scutire a fost extinsa si la tariful pentru servicii de navigatie 

aeriana terminala aferent aeroporturilor deschise utilizarii publice si care nu intra sub incidenta 

nri Coanda – Bucuresti si 

Bucuresti). In plus, prin acelasi ordin au fost scutite de plata tarifului pentru servicii 

de navigatie aeriana terminala si zborurile scoala cu avioane avand masa maxima la decolare mai 

mpactului pozitiv al acestor masuri atat asupra sigurantei zborului, cat si asupra 

Directia Aviatie Civila si Spatiu Aerian propune prelungirea 

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

. 

si cereri de reexaminare trimise  

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 12/2013 pentru reglementarea 

fiscale si prorogarea unor termene si de modificare a unor acte normative; 

O.U.G. nr. 27/2013 pentru modificarea si 

completarea O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si 

utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, precum si pentru adoptarea unor masuri 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 7/2013 privind modificarea unor 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 164/2008 pentru modificarea si 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 33/2013 pentru modificarea si 
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• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 20/2013 privind infiintarea, 

organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si 

completarea O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 21/2013 pentru modificarea si 

completarea art. 5 din O.G. nr. 94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii 

Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea 

dreptului de regres al statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 13 din Legea nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica necesara realizarii unor obiective de interes national, 

judetean si local si pentru completarea art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului si urbanismului; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 6/2012 pentru modificarea si 

completarea O.G. nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in 

normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta 

conform destinatiei prin inspectia tehnica periodica; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 29/2013 privind stabilirea unor 

masuri pentru plata salariilor personalului din sistemul bugetar aferente lunii aprilie 2013; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 82/2012 pentru modificarea si 

completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetatenilor 

romani, precum si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si 

Spatiului Economic European rezidenti in Romania; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 94/2012 pentru completarea art. 1 

din O.U.G. nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului „Prima casa” si 

adoptarea unor masuri in vederea imbunatatirii conditiilor de derulare a programului „Prima casa”; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 63/2012 pentru modificarea si 

completarea O.U.G. nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte. 

Cereri de reexaminare: 

1. Presedintele Romaniei a semnat pe data de 11 iulie 2013 cererea de reexaminare asupra Legii 

pentru aprobarea O.G. nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. 

Motivele cererii sunt urmatoarele: 

Prevederile art. 3 abroga, incepand cu 31 decembrie 2013, art. 23 din Legea nr. 186/2003 privind 

sustinerea si promovarea culturii, care stabileste acordarea de catre Compania Nationala „Loteria 

Romana” – S.A. a 0,4% din profitul net catre achizitia de publicatii cu caracter literar-artistic, tehnico-

stiintific, editate pe orice fel de suport, destinate bibliotecilor publice si pentru acordarea unor tichete 

valorice pentru achizitionarea publicatiilor catre utilizatorii din bibliotecile publice: elevi, studenti, 

persoane cu un venit lunar sub nivelul salariului minim pe economie, precum si nevazatorilor si surdo-

mutilor. 

O.G. nr. 17/2012 stabileste la art. 4 abrogarea art. 21 alin. (1) lit. s) din O.G. nr. 51/1998 privind imbuna-

tatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, care prevedea printre 

sursele de venituri proprii ale Fondului Cultural National si o cota de 2% din incasarile Loteriei Romane. 

Intrucat prevederile mai sus-amintite prevad abrogarea unor dispozitii care determina diminuarea 

semnificativa a fondurilor Ministerului Culturii destinate achizitiilor de carti, reviste si alte publicatii de 

catre bibliotecile publice, dar si scaderea veniturilor Fondului Cultural National destinate finantarii 

proiectelor si programelor culturale, consideram oportuna amendarea textelor legislative respective 

in sensul mentinerii cotelor procentuale respective din incasarile Loteriei ca sursa de finantare. 

Decrete semnate si cereri de reexaminare trimise  

in perioada 6-12 iulie 
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Decrete semnate si cereri de reexaminare trimise  

in perioada 6-12 iulie 

2. Presedintele Romaniei a semnat pe data de 11 iulie 2013 cererea de reexaminare asupra 

Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea 

referendumului. 

Motivele cererii sunt urmatoarele: 

Prin Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea 

referendumului se introduce, sub aspectul conditiilor de validitate a referendumului, un cvorum 

de participare de cel putin 30% si un cvorum al voturilor valabil exprimate de cel putin 25%, 

ambele raportate la numarul persoanelor inscrise in listele electorale permanente. 

Aceasta solutie legislativa se regaseste in cazul referendumului privind revizuirea Constitutiei, al 

referendumului pentru demiterea Presedintelui Romaniei, al referendumului cu privire la 

probleme de interes national si al referendumului local. 

In lipsa unei participari de cel putin jumatate plus unul din corpul electoral, apreciem ca noua 

varianta de reglementare a cvorumului de participare, aleasa de legiuitor, nu asigura o 

reprezentativitate suficienta de natura a conferi deciziei adoptate forta care sa reflecte vointa si 

suveranitatea poporului. 

Se considera ca este oportuna reglementarea unei participari de cel putin jumatate plus unul din 

numarul persoanelor inscrise in listele electorale permanente pentru ca referendumul sa poata 

exprima, in mod real si efectiv, vointa cetatenilor, vointa ce constituie premisa unei manifestari 

autentic democratice a suveranitatii prin intermediul poporului. Astfel, caracterul democratic al 

statului vizeaza participarea cetatenilor la conducerea treburilor publice si presupune ca deciziile 

sa fie intemeiate pe vointa poporului, de aceea democratia constitutionala implica o guvernare 

realizata de catre majoritate, in acord cu vointa sa. 
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Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta

Efectuarea platii anticipate privind impozitul pe profit, 

trim. II 2013 

Efectuarea platii anticipate de 50% din impozitul pentru venituri din 

inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte 

proprietate personala (prima rata) 

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat 

Formular 100 (format electronic) lunar 

trimestrial 

alte termene 

Depunerea Declaratiei privind distribuirea intre asociati a veniturilor 

si cheltuielilor aferente trimestrului precedent 

Formular 104  

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor 

sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor 

asigurate Formular 112   pentru luna precedenta

pentru trimestrul precedent 

Depunerea Declaratiei informative privind impozitul pe veniturile 

din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 

Formular 208 , aferente semestrului precedent (format 

Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din 

strainatate obtinute de persoane fizice care desfasoara activitate in 

Romania si de persoanele fizice romane angajate ale misiunilor 

diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania 

luna precedenta Formular 224  

Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata 

(format electronic) 

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata

luna precedenta Formular 301 (format electronic

Depunerea Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei 

pe valoarea adaugata Formular 307 

Depunerea Declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata datorata 

de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in 

scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform 

alin. (9) lit. a) - e) din Codul fiscal Formular 311

Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile 

/prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna 

390 VIES  

Depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si 

achizitiile efectuate pe teritoriul national 

raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este 

cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 

156^1 din C.F.) Formular 394  

Depunerea Cererii de restituire a accizelor de catre importatori 

Formular (anexa nr. 51) pe trimestrul precedent

Depunerea Cererii de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la 

distanta Formular (anexa nr. 46) pe trimestrul precedent

Agenda obligatiilor fiscale 

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

 

Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta Platitorii de urmatoarele venituri: 
din contracte/conventii civile si de agent;

tehnica, judiciara si extrajudiciara.

pate privind impozitul pe profit, aferenta Contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului 

pe profit anual, cu plati anticipate 

Contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) 

anticipate de 50% din impozitul pentru venituri din 

inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte 

Contribuabilii care obtin venituri din inchirierea in scop turistic a 

camerelor situate in locuinte proprie

capacitate de cazare cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv

Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat Contribuabilii prevazuti in OPANAF 70/2012, anexa 2, cap. I, subcap. 

1, par. 1.1 

Contribuabilii prevazuti in OPANAF 70/2012, anexa 2, cap. I, subcap. 

1, par. 1.2 

Contribuabilii prevazuti in OPANAF 70/2012, anexa 2, cap. I, subcap. 

1, par. 1.4 

Declaratiei privind distribuirea intre asociati a veniturilor 

aferente trimestrului precedent  
Asocierile fara personalitate juridica constituite intre contribuabilii 

prevazuti la art. 13 lit. c) si e) din C.F.

claratiei privind obligatiile de plata a contributiilor 

sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor 

pentru luna precedenta 

Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si 

entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de 

venituri din activitati dependente 

Contribuabilii prevazuti la art. 58 alin. (2) C.F

Declaratiei informative privind impozitul pe veniturile 

din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 

, aferente semestrului precedent (format electronic) 

Notarii publici  

Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din 

obtinute de persoane fizice care desfasoara activitate in 

Romania si de persoanele fizice romane angajate ale misiunilor 

diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru 

Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in 

Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor 

diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania

ontului de taxa pe valoarea adaugata Formular 300 Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 

153 C.F. Lunar, trimestrial, semestrial, anual 

Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru 

electronic) 
Persoanele mentionate in instructiunile de c

formularului , pentru fiecare sectiune. 

Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei Persoanele impozabile, dupa caz, mentionate in instructiunile de 

completare a formularului 

Declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata datorata 

de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in 

scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 

Formular 311 

Persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conf. art. 

153 alin. (9) lit. a) - e) C.F. si care efectueaza

au cod valid de TVA, livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ 

servicii care sunt obligate la plata TVA

Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile 

pentru luna trecuta Formular 

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 

153^1 din C.F. 

Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si 

hizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de 

raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este 

cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 

Pers. impozabile inreg. in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 din 

C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) si alin. (7) din C.F., pt. 

operatiuni impozabile in Romania, cf. art. 126 alin.

Depunerea Cererii de restituire a accizelor de catre importatori 

(anexa nr. 51) pe trimestrul precedent 
Beneficiarii scutirilor de accize  

Depunerea Cererii de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la 

(anexa nr. 46) pe trimestrul precedent 
Vanzatorii la distanta 

Agenda obligatiilor fiscale 25 Iulie 

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

juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 

16  din drepturi de prop. intelectuala;

din contracte/conventii civile si de agent; expertiza contabila si 

tehnica, judiciara si extrajudiciara. 

Contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului 

 

Contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) - e) 

Contribuabilii care obtin venituri din inchirierea in scop turistic a 

camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o 

capacitate de cazare cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv 

Contribuabilii prevazuti in OPANAF 70/2012, anexa 2, cap. I, subcap. 

in OPANAF 70/2012, anexa 2, cap. I, subcap. 

Contribuabilii prevazuti in OPANAF 70/2012, anexa 2, cap. I, subcap. 

Asocierile fara personalitate juridica constituite intre contribuabilii 

prevazuti la art. 13 lit. c) si e) din C.F. 

Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si 

entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de 

 

Contribuabilii prevazuti la art. 58 alin. (2) C.F. 

Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in 

Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor 

diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania 

le impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 

Lunar, trimestrial, semestrial, anual – dupa caz. 

instructiunile de completare a 

formularului , pentru fiecare sectiune.  

dupa caz, mentionate in instructiunile de 

Persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conf. art. 

- e) C.F. si care efectueaza in perioada in care nu 

de TVA, livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ 

obligate la plata TVA 

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 

Pers. impozabile inreg. in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 din 

C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) si alin. (7) din C.F., pt. 

operatiuni impozabile in Romania, cf. art. 126 alin. (1).  

Va prezentam agenda obligatiilor fiscale in functie de data, 
buabili, precum si 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Care sunt avantajele si dezavantajele recrutarii on

Aceasta va furniza detalii privind postul si sarcinile din fisa postului dar si informatii 

despre organizatie. Candidatii vor completa aplicatiile on

electronic, iar computerul, prin programe speciale vor incerca, dupa prima vizualizare, sa 

le potriveasca cu cerintele organizatiei.

 
Va dorim lectura placuta! 
 

Principalele avantaje

costurilor si pentru candidati si pentru organizatie, asa ca recrutarea on

devenit un instrument important in atragerea candidatilor si principalul 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

� Activitatile de recrutare on

folosirea portalurilor on-line, inscrierea on

a CV-urilor, examinarile on-line, testarile o

line si confirmarile on-line. 

� Organizatiile transmit email

vacante si informatii direct candidatilor 

posibili, la un cost redus. Recrutarea on

foloseste de instrumente web precum 

internetul sau intranetul pentru a recruta 

candidatii. Procesul consta in atragerea, 

vizualizarea si depistarea acelor candidati in 

vederea selectiei, angajarii sau respingerii 

acestora. 

� Cappelli (2001) a estimat ca, 

recrutarea on-line costurile se ridica la doar 

20% din costul normal al unei metode de 

recrutare traditionale. O modalitate tipi

postare a posturilor vacante este publicarea 

posturilor pe site-ul de recrutare al organizatiei 

[Armstrong M., 2007]. 

Care sunt avantajele si dezavantajele recrutarii on

alii privind postul si sarcinile din fisa postului dar si informatii 

Candidatii vor completa aplicatiile on-line si vor transmite CV

, iar computerul, prin programe speciale vor incerca, dupa prima vizualizare, sa 

potriveasca cu cerintele organizatiei. 

 

 
Autori: Nicoleta-Valentina Florea, Ion Stegaroiu
 
Tehnici si instrumente de recrutare si selectie, Editura 
C.H.Beck 2013. 
 

Principalele avantaje sunt reducerea timpului de recrutare, minimizarea 

costurilor si pentru candidati si pentru organizatie, asa ca recrutarea on

devenit un instrument important in atragerea candidatilor si principalul 

concurent al mass-media. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Activitatile de recrutare on-line presupun 

line, inscrierea on-line 

line, testarile on-

transmit email-uri cu posturi 

vacante si informatii direct candidatilor 

, la un cost redus. Recrutarea on-line se 

foloseste de instrumente web precum 

internetul sau intranetul pentru a recruta 

candidatii. Procesul consta in atragerea, 

si depistarea acelor candidati in 

jarii sau respingerii 

Cappelli (2001) a estimat ca, pentru 

line costurile se ridica la doar 

al unei metode de 

recrutare traditionale. O modalitate tipica de 

postare a posturilor vacante este publicarea 

ul de recrutare al organizatiei 

Care sunt avantajele si dezavantajele recrutarii on-line 

alii privind postul si sarcinile din fisa postului dar si informatii 

line si vor transmite CV-ul 

, iar computerul, prin programe speciale vor incerca, dupa prima vizualizare, sa 

Valentina Florea, Ion Stegaroiu 

nstrumente de recrutare si selectie, Editura 

sunt reducerea timpului de recrutare, minimizarea 

costurilor si pentru candidati si pentru organizatie, asa ca recrutarea on-line a 

devenit un instrument important in atragerea candidatilor si principalul 
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reprezinta un instrument de lucru in care este realizata o 

nu constituie asistenta juridica in sensul 

514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea 

profesiei de avocat, completata de Statutul profesiei de avocat.  


