


  

Pentru ca informatia inseamna putere!

 

Proiectul InfoLEGALis 
 

 

 

Editura C.H.Beck a pus in practica un proiect care se 

dovedeste util atat pentru specialisti, c

facultatilor de drept sau chiar pentru cititorii interesati de 

informatii legislative, actualizate saptamanal.

InfoLEGALis reprezinta un instrument de lucru in care este 

realizata o selectie a unor elemente de noutate legislativa.

Contine informatii despre evenimente legislative care se afla 

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.

www. infolegal . ro/ in fo legal i s

Sustinut de: 

Pentru ca informatia inseamna putere! 

 
 

 

 

Cuprins

�Acte publicate in Monitorul 

Oficial al 

 

�Procesul legislativ la Senat

 

� Acte publicate in Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene …….

 

� Jurisprudenta europeana …

 

� Transparenta decizionala…...

 

� Decrete semnate

de reexaminare trimise.

 

� Agenda obligatiilor fiscale

 

� Va recomandam………...……....

 

� Tutoriale Legalis 2.0 

 

� Detalii contact……….…….......

 

 

 

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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Reglementarea unor masuri financiar

si prorogarea unor termene

In Monitorul Oficial nr. 434 din 17 iulie 2013 a fost publicata Legea nr. 

221/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

12/2013 pentru 

prorogarea unor termene si de modificare si completare a unor acte 

normative.

Principalele prevederi: 

�  Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12 din 6 martie 2013 

unor masuri financiar-fiscale

Romaniei, Partea I, nr. 127 din 8 martie 2013.

� Raspunderea penala pentru producerea de prejudicii pentru utilizarea, in orice forma, a unor 

date false in raportul de e

adoptate de Uniune revine exclusiv evaluatorului.

Au fost aprobate cheltuielile eligibile in cadrul Programului operational 

sectorial „Transport“ (POS

Principalele prevederi: 

� Cheltuieli pentru achizitia, intabularea/inscrierea provizorie in cartea funciara si amenajarea 

terenului: 

• Cheltuieli privind achizitii de terenuri si conexe acestora

eligibila a proiectului), inclusiv serviciile necesare cum ar fi, dar nu limitat la identificarea 

proprietarilor, evaluarea terenului, pregatirea documentatiei de cadastru, publicitatea 

imobiliara, procedura de expropriere si che

in cartea funciara 

• Cheltuieli necesare intabularii/inscrierii provizorii in cartea funciara a terenurilor 

necesare dezvoltarii proiectului

publica si au fost concesionate de autoritatea publica beneficiarului, inclusiv serviciile 

conexe operatiunii cum ar fi, dar nu limitat la identificarea vecinatatilor, masuratori 

topografice, intocmirea documentatiei cadastrale, taxe si tarife percepute de Age

Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara direct sau prin oficiile sale teritoriale, 

precum si taxe si tarife notariale ori taxe de timbru pentru inscrierea in cartea funciara. 

Aceste costuri se considera eligibile in cadrul maximului de 10% din

estimata a proiectului, aferenta achizitiei de terenuri.

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

 

 

Reglementarea unor masuri financiar-fiscale 

si prorogarea unor termene 

In Monitorul Oficial nr. 434 din 17 iulie 2013 a fost publicata Legea nr. 

221/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar

prorogarea unor termene si de modificare si completare a unor acte 

normative. 

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12 din 6 martie 2013 pentru reglementarea 

fiscale si prorogarea unor termene, publicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 127 din 8 martie 2013. 

pentru producerea de prejudicii pentru utilizarea, in orice forma, a unor 

date false in raportul de evaluare, cat si prin incorecta aplicare a standardelor de evaluare 

adoptate de Uniune revine exclusiv evaluatorului. 

In Monitorul Oficial nr. 429 din 15 iulie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 843/962/628/2013 al ministrului Transporturilor, 

ministrului Finantelor publice si al ministrului Fondurilor 

europene pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul 

ministrului transporturilor si al ministrului economiei si finantelor 

nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile in 

cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational 

sectorial „Transport“ (POS-T) 2007–2013. 

Au fost aprobate cheltuielile eligibile in cadrul Programului operational 

sectorial „Transport“ (POS-T) 2007–2013 

Cheltuieli pentru achizitia, intabularea/inscrierea provizorie in cartea funciara si amenajarea 

Cheltuieli privind achizitii de terenuri si conexe acestora (maximum 10% din valoarea 

eligibila a proiectului), inclusiv serviciile necesare cum ar fi, dar nu limitat la identificarea 

proprietarilor, evaluarea terenului, pregatirea documentatiei de cadastru, publicitatea 

imobiliara, procedura de expropriere si cheltuielile notariale si judiciare necesare inscrierii 

Cheltuieli necesare intabularii/inscrierii provizorii in cartea funciara a terenurilor 

necesare dezvoltarii proiectului, in cazurile in care aceste terenuri se afla in proprietate 

ica si au fost concesionate de autoritatea publica beneficiarului, inclusiv serviciile 

conexe operatiunii cum ar fi, dar nu limitat la identificarea vecinatatilor, masuratori 

topografice, intocmirea documentatiei cadastrale, taxe si tarife percepute de Age

Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara direct sau prin oficiile sale teritoriale, 

precum si taxe si tarife notariale ori taxe de timbru pentru inscrierea in cartea funciara. 

Aceste costuri se considera eligibile in cadrul maximului de 10% din

estimata a proiectului, aferenta achizitiei de terenuri. 

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

In Monitorul Oficial nr. 434 din 17 iulie 2013 a fost publicata Legea nr. 

221/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

reglementarea unor masuri financiar-fiscale si 

prorogarea unor termene si de modificare si completare a unor acte 

pentru reglementarea 

si prorogarea unor termene, publicata in Monitorul Oficial al 

pentru producerea de prejudicii pentru utilizarea, in orice forma, a unor 

valuare, cat si prin incorecta aplicare a standardelor de evaluare 

In Monitorul Oficial nr. 429 din 15 iulie 2013 a fost publicat 

ministrului Transporturilor, 

ministrului Finantelor publice si al ministrului Fondurilor 

europene pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul 

ministrului transporturilor si al ministrului economiei si finantelor 

lor de cheltuieli eligibile in 

cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational 

Au fost aprobate cheltuielile eligibile in cadrul Programului operational 

Cheltuieli pentru achizitia, intabularea/inscrierea provizorie in cartea funciara si amenajarea 

(maximum 10% din valoarea 

eligibila a proiectului), inclusiv serviciile necesare cum ar fi, dar nu limitat la identificarea 

proprietarilor, evaluarea terenului, pregatirea documentatiei de cadastru, publicitatea 

ltuielile notariale si judiciare necesare inscrierii 

Cheltuieli necesare intabularii/inscrierii provizorii in cartea funciara a terenurilor 

, in cazurile in care aceste terenuri se afla in proprietate 

ica si au fost concesionate de autoritatea publica beneficiarului, inclusiv serviciile 

conexe operatiunii cum ar fi, dar nu limitat la identificarea vecinatatilor, masuratori 

topografice, intocmirea documentatiei cadastrale, taxe si tarife percepute de Agentia 

Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara direct sau prin oficiile sale teritoriale, 

precum si taxe si tarife notariale ori taxe de timbru pentru inscrierea in cartea funciara. 

Aceste costuri se considera eligibile in cadrul maximului de 10% din valoarea eligibila 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea 

resurselor umane 2007

Principalele prevederi 

� Se aproba Ghidul solicitantului 

de tip strategic nr. 153 „Educatia initiala, primul pas in cariera profesionala“ pentru 

implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltar

2013“. 

Ministerul Educatiei Nationale a aprobat structura anului scolar 

Principalele prevederi: 

� Anul scolar 2013–2014 are 36 de saptamani de cursuri, i

Semestrul I 

� Cursuri – luni, 16 septembrie 2013

� In perioada 2–10 noiembrie 2013, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul 

prescolar sunt in vacanta. 

� Vacanta de iarna – sambata, 21 decembrie 2013

� Cursuri – luni, 6 ianuarie 2014

� Vacanta intersemestriala –

Semestrul al II-lea 

�  Cursuri – luni, 10 februarie 2014

�  Vacanta de primavara – sambata, 12 aprilie 2014

�  Cursuri – miercuri, 23 aprilie 2014

�  Vacanta de vara – sambata, 21 iunie 2014

�  In zilele libere prevazute de lege nu se organizeaza cursuri.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

 

Implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea 

resurselor umane 2007–2013“ 

In Monitorul Oficial nr. 429 din 15 iulie 2013 a fost publicat Ordinul 

nr. 1207/2013 al ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si 

Persoanelor Varstnice privind aprobarea Ghidurilor solicitantului 

Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip 

strategic si grant nr. 153–164 pentru implementarea Prog

operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007

Ghidul solicitantului – Conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte 

nr. 153 „Educatia initiala, primul pas in cariera profesionala“ pentru 

implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007

Ministerul Educatiei Nationale a aprobat structura anului scolar 

2013–2014 

In Monitorul Oficial nr. 430 din 15 iulie 2013 a fost p

Ordinul nr. 3818/2013 al ministrului Educatiei Nationale privind 

structura anului scolar 2013–2014. 

are 36 de saptamani de cursuri, insumand 176 de zile lucratoare.

luni, 16 septembrie 2013–vineri, 20 decembrie 2013. 

10 noiembrie 2013, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul 

 

sambata, 21 decembrie 2013– duminica, 5 ianuarie 2014

luni, 6 ianuarie 2014–vineri, 31 ianuarie 2014 

– sambata, 1 februarie 2014– duminica, 9 februarie 2014

luni, 10 februarie 2014–vineri, 11 aprilie 2014 

sambata, 12 aprilie 2014–marti, 22 aprilie 2014 

miercuri, 23 aprilie 2014–vineri, 20 iunie 2014 

sambata, 21 iunie 2014–duminica, 14 septembrie 2014 

In zilele libere prevazute de lege nu se organizeaza cursuri. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

 

 

Implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea 

In Monitorul Oficial nr. 429 din 15 iulie 2013 a fost publicat Ordinul 

1207/2013 al ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si 

Persoanelor Varstnice privind aprobarea Ghidurilor solicitantului – 

Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip 

164 pentru implementarea Programului 

operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007–2013“. 

Conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte 

nr. 153 „Educatia initiala, primul pas in cariera profesionala“ pentru 

ea resurselor umane 2007–

Ministerul Educatiei Nationale a aprobat structura anului scolar  

In Monitorul Oficial nr. 430 din 15 iulie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 3818/2013 al ministrului Educatiei Nationale privind 

nsumand 176 de zile lucratoare. 

10 noiembrie 2013, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul 

duminica, 5 ianuarie 2014 

duminica, 9 februarie 2014 
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CSM a modificat Regulamentul privind concursul de admitere si examenul 

Principalele prevederi: 

� In termen de 10 zile de la sustinerea ultimei probe a examenului

National al Magistraturii, auditorii de justitie depun la Institutul National al Magis

urmatoarele documente: 

• adeverinte eliberate de primarii si/sau, dupa caz, de administratiile financiare de la 

domiciliile avute in ultimii 2 ani din care sa rezulte, daca este cazul, natura si tipul 

contraventiilor comise si sanctiunile contraventionale aplicate;

• certificatul de cazier judiciar

• declaratia pe propria raspundere

• orice alte inscrisuri pe care le considera relevante pentru verificarea indeplinirii cerintei de 

buna reputatie. 

� In vederea verificarii indeplinirii cerintei bunei reputatii

solicita Directiei resurse umane si organizar

privind o eventuala eliminare, pe parcursul celor 2 ani de formare in cadrul Institutului National al 

Magistraturii, din concursurile de admitere in magistratura organizate de Consiliul Superior al 

Magistraturii si poate solicita, in masura in care considera necesar, relatii de la alte institutii.

Declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin 

autoimpunere sau retinere la sursa

Principalele prevederi: 

� Obligatia de la pozitia 24 din 

anexa nr. 11 la ordin, datorata la bugetul de stat se declara de catre regiile autonome, in 

conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din 

la societatile nationale, companiile nationale si so

majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modific

769/2001. 

� Obligatia de la pozitia 25 din 

anexa nr. 11 la ordin, datorata la bugetul de stat se declara de catr

centrale. 

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

 

 

CSM a modificat Regulamentul privind concursul de admitere si examenul 

de absolvire a INM 

termen de 10 zile de la sustinerea ultimei probe a examenului de absolvire a Institutului 

National al Magistraturii, auditorii de justitie depun la Institutul National al Magis

eliberate de primarii si/sau, dupa caz, de administratiile financiare de la 

ltimii 2 ani din care sa rezulte, daca este cazul, natura si tipul 

contraventiilor comise si sanctiunile contraventionale aplicate; 

certificatul de cazier judiciar; 

declaratia pe propria raspundere privind precizarea domiciliului avut in ultimii 2 ani;

pe care le considera relevante pentru verificarea indeplinirii cerintei de 

In vederea verificarii indeplinirii cerintei bunei reputatii, Institutul National al Magistraturii 

solicita Directiei resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii date 

privind o eventuala eliminare, pe parcursul celor 2 ani de formare in cadrul Institutului National al 

Magistraturii, din concursurile de admitere in magistratura organizate de Consiliul Superior al 

gistraturii si poate solicita, in masura in care considera necesar, relatii de la alte institutii.

In Monitorul Oficial nr. 431 din 16 iulie 2013 a fost publicata Hotararea nr. 

715/2013 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru 

modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere 

si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat 

prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006.

Declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin 

autoimpunere sau retinere la sursa 

In Monitorul Oficial nr. 432 din 16 iulie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 878/2013 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea si 

completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de 

Administrare Fiscala nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului 

si continutului formularelor utilizate pentru declararea 

impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin a

retinere la sursa. 

Obligatia de la pozitia 24 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat

anexa nr. 11 la ordin, datorata la bugetul de stat se declara de catre regiile autonome, in 

conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului 

la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau 

majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modific

Obligatia de la pozitia 25 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat

la ordin, datorata la bugetul de stat se declara de catre autoritatile publice 

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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CSM a modificat Regulamentul privind concursul de admitere si examenul 

de absolvire a Institutului 

National al Magistraturii, auditorii de justitie depun la Institutul National al Magistraturii 

eliberate de primarii si/sau, dupa caz, de administratiile financiare de la 

ltimii 2 ani din care sa rezulte, daca este cazul, natura si tipul 

privind precizarea domiciliului avut in ultimii 2 ani; 

pe care le considera relevante pentru verificarea indeplinirii cerintei de 

, Institutul National al Magistraturii 

e din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii date 

privind o eventuala eliminare, pe parcursul celor 2 ani de formare in cadrul Institutului National al 

Magistraturii, din concursurile de admitere in magistratura organizate de Consiliul Superior al 

gistraturii si poate solicita, in masura in care considera necesar, relatii de la alte institutii. 

In Monitorul Oficial nr. 431 din 16 iulie 2013 a fost publicata Hotararea nr. 

715/2013 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru 

modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere 

si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat 

prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006. 

Declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin 

In Monitorul Oficial nr. 432 din 16 iulie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 878/2013 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei 

ala pentru modificarea si 

completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de 

Administrare Fiscala nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului 

si continutului formularelor utilizate pentru declararea 

impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau 

Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in 

anexa nr. 11 la ordin, datorata la bugetul de stat se declara de catre regiile autonome, in 

nr. 64/2001 privind repartizarea profitului 

cietatile comerciale cu capital integral sau 

majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 

Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in 

e autoritatile publice 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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OUG privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc a suferit 

Principalele prevederi: 

� Oficiul are buget propriu si este finantat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General 

al Guvernului. Presedintele Oficiului are calitatea de ordonator secundar de credite

� Prin ordin al presedintelui se aproba 

lucru ale Oficiului. 

� Oficiul organizeaza pregatirea personalului propriu direct

nationale, din Uniunea Europeana sau internationale. Finantarea activitatilor de pregatire se 

realizeaza din bugetul Oficiului, din surse puse la dispozitie de alte institutii sau din fondurile 

Uniunii Europene. 

Cartea de identitate permit

national de asigurari sociale de sanatate

Principalele prevederi: 

� Cartea de identitate si cartea electronica de identitate

si card national de asigurari sociale de sanatate, in conditiile Legii nr. 95/2006 privind reforma 

in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei ordonante de 

urgenta. 

� Cartea electronica de identitate

Ministerului Afacerilor Interne sau sisteme informatice terte ale administratiei publice, stabilite 

prin hotarare a Guvernului, precum si utilizarea semnaturii electro

certificat calificat, in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica si ale prezentei 

ordonante de urgenta. 

� Prin autentificare se intelege procedura prin care i se permite unei persoane ce poseda un 

anumit set de date create in acest scop sa aiba acces la un sistem informatic.

� Cererea se semneaza de solicitant in prezenta lucratorului serviciului public comunitar de 

evidenta a persoanelor, a reprezentantului misiunii diplomatice sau al oficiului consular si 

trebuie sa fie insotita de documentele care, potrivit legii, fac dovada numelui de familie si a 

prenumelui, datei de nastere, statutului civil, cetateniei romane, adresei de domiciliu si, dupa 

caz, adresei de resedinta. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

 

OUG privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc a suferit 

modificari 

Oficiul are buget propriu si este finantat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General 

Presedintele Oficiului are calitatea de ordonator secundar de credite

Prin ordin al presedintelui se aproba regulamentul intern, procedura de control si proc

Oficiul organizeaza pregatirea personalului propriu direct sau poate colabora cu institutii abilitate 

nationale, din Uniunea Europeana sau internationale. Finantarea activitatilor de pregatire se 

izeaza din bugetul Oficiului, din surse puse la dispozitie de alte institutii sau din fondurile 

In Monitorul Oficial nr. 433 din 16 iulie 2013 a fost publicata Legea nr. 

227/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

20/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National 

pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea Ordonantei 

de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea 

jocurilor de noroc. 

Cartea de identitate permite titularului utilizarea acestora ca si card 

national de asigurari sociale de sanatate 

In Monitorul Oficial nr. 442 din 19 iulie 2013 a fost publicata Legea 

nr. 235/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea si completarea unor 

acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate 

ale cetatenilor romani, precum si actele de

cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului 

Economic European rezidenti in Romania. 

Cartea de identitate si cartea electronica de identitate permit titularului utilizarea acestora ca 

si card national de asigurari sociale de sanatate, in conditiile Legii nr. 95/2006 privind reforma 

in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei ordonante de 

electronica de identitate permite titularului autentificarea in sisteme informatice ale 

Ministerului Afacerilor Interne sau sisteme informatice terte ale administratiei publice, stabilite 

prin hotarare a Guvernului, precum si utilizarea semnaturii electronice extinse bazate pe 

certificat calificat, in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica si ale prezentei 

se intelege procedura prin care i se permite unei persoane ce poseda un 

te create in acest scop sa aiba acces la un sistem informatic.

Cererea se semneaza de solicitant in prezenta lucratorului serviciului public comunitar de 

, a reprezentantului misiunii diplomatice sau al oficiului consular si 

sa fie insotita de documentele care, potrivit legii, fac dovada numelui de familie si a 

prenumelui, datei de nastere, statutului civil, cetateniei romane, adresei de domiciliu si, dupa 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

OUG privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc a suferit 

Oficiul are buget propriu si este finantat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General 

Presedintele Oficiului are calitatea de ordonator secundar de credite. 

ura de control si procedurile de 

sau poate colabora cu institutii abilitate 

nationale, din Uniunea Europeana sau internationale. Finantarea activitatilor de pregatire se 

izeaza din bugetul Oficiului, din surse puse la dispozitie de alte institutii sau din fondurile 

In Monitorul Oficial nr. 433 din 16 iulie 2013 a fost publicata Legea nr. 

227/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

20/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National 

pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea Ordonantei 

de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea 

titularului utilizarea acestora ca si card 

e 2013 a fost publicata Legea 

nr. 235/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului 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 

permit titularului utilizarea acestora ca 

si card national de asigurari sociale de sanatate, in conditiile Legii nr. 95/2006 privind reforma 

in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei ordonante de 

permite titularului autentificarea in sisteme informatice ale 

Ministerului Afacerilor Interne sau sisteme informatice terte ale administratiei publice, stabilite 

nice extinse bazate pe 

certificat calificat, in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica si ale prezentei 

se intelege procedura prin care i se permite unei persoane ce poseda un 

te create in acest scop sa aiba acces la un sistem informatic. 

Cererea se semneaza de solicitant in prezenta lucratorului serviciului public comunitar de 

, a reprezentantului misiunii diplomatice sau al oficiului consular si 

sa fie insotita de documentele care, potrivit legii, fac dovada numelui de familie si a 

prenumelui, datei de nastere, statutului civil, cetateniei romane, adresei de domiciliu si, dupa 
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Aplicarea in perioada 2013

acordata persoanelor disponibilizate

Principalele prevederi 

� In vederea realizarii serviciilor de preconcediere

privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile 

si completarile ulterioare, societatile 

societatile comerciale cu capital majoritar de stat, institutele nationale de cercetare

precum si societatile comerciale si regiile autonome subordonate autoritatilor administratiei 

publice locale, care efectueaza concedieri colective in conditiile ordonantei de urgenta, denumite 

in continuare operatori economici, intocmesc liste nominale cu persoanele care urmeaza sa fie 

disponibilizate prin concedieri colective, la nivelul judetelor sau, dup

si/sau de sucursalele din care provin aceste persoane.

Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip 

Principalele prevederi: 

�  Termenul-limita pentru transmiterea electronica a cererilor de finantare in cadrul cererilor de 

propuneri de proiecte de tip strategic si grant nr. 153

iulie 2013, ora 16,00. 

�  Pentru a evita blocajele administrative

pentru lansarea si gestionarea CPP 153

conformitatii administrative a cererilor de finantare, solicitantii sunt rugati sa transmita anexele 

1–5, 7–9 si anexa 6 – Acordul de parteneriat, dupa caz, in cel mai scurt timp posibil de la 

transmiterea electronica a cererilor de finantare.

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

 

perioada 2013–2018 a unor masuri de protectie sociala 

acordata persoanelor disponibilizate 

In Monitorul Oficial nr. 434 din 17 iulie 2013 a fost publicata H.G. nr. 

478/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2013 privind 

aplicarea in perioada 2013–2018 a unor masuri de protectie sociala 

acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective 

efectuate in baza planurilor de disponibilizare. 

serviciilor de preconcediere, prevazute la art. 50–52 din Legea nr. 76/2002 

privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile 

si completarile ulterioare, societatile nationale, regiile autonome, companiile nationale si 

societatile comerciale cu capital majoritar de stat, institutele nationale de cercetare

precum si societatile comerciale si regiile autonome subordonate autoritatilor administratiei 

ocale, care efectueaza concedieri colective in conditiile ordonantei de urgenta, denumite 

in continuare operatori economici, intocmesc liste nominale cu persoanele care urmeaza sa fie 

disponibilizate prin concedieri colective, la nivelul judetelor sau, dupa caz, in functie de filialele 

si/sau de sucursalele din care provin aceste persoane. 

Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip 

strategic si grant 

In Monitorul Oficial nr. 435 din 17 iulie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 1446/2013 al ministrului Muncii, Familiei, Protectiei

Sociale si Persoanelor Varstnice privind aprobarea 

Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului 

pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic si grant 

nr. 153–164 pentru implementarea Programului operational 

sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007

pentru transmiterea electronica a cererilor de finantare in cadrul cererilor de 

propuneri de proiecte de tip strategic si grant nr. 153–164 se prelungeste pana la da

blocajele administrative la registratura organismelor intermediare responsabile 

pentru lansarea si gestionarea CPP 153–164, precum si pentru a fluidiza procesul de verificare a 

conformitatii administrative a cererilor de finantare, solicitantii sunt rugati sa transmita anexele 

Acordul de parteneriat, dupa caz, in cel mai scurt timp posibil de la 

transmiterea electronica a cererilor de finantare. 

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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2018 a unor masuri de protectie sociala 

In Monitorul Oficial nr. 434 din 17 iulie 2013 a fost publicata H.G. nr. 

478/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2013 privind 

2018 a unor masuri de protectie sociala 

acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective 

52 din Legea nr. 76/2002 

privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile 

nationale, regiile autonome, companiile nationale si 

societatile comerciale cu capital majoritar de stat, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, 

precum si societatile comerciale si regiile autonome subordonate autoritatilor administratiei 

ocale, care efectueaza concedieri colective in conditiile ordonantei de urgenta, denumite 

in continuare operatori economici, intocmesc liste nominale cu persoanele care urmeaza sa fie 

a caz, in functie de filialele 

Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip 

In Monitorul Oficial nr. 435 din 17 iulie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 1446/2013 al ministrului Muncii, Familiei, Protectiei 

Sociale si Persoanelor Varstnice privind aprobarea 

Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului – Conditii specifice 

pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic si grant 

164 pentru implementarea Programului operational 

ezvoltarea resurselor umane 2007–2013“. 

pentru transmiterea electronica a cererilor de finantare in cadrul cererilor de 

164 se prelungeste pana la data de 19 

organismelor intermediare responsabile 

164, precum si pentru a fluidiza procesul de verificare a 

conformitatii administrative a cererilor de finantare, solicitantii sunt rugati sa transmita anexele 

Acordul de parteneriat, dupa caz, in cel mai scurt timp posibil de la 
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 Gestionarea financiara a instrumentelor structurale

 
Principalele prevederi: 

� Dupa efectuarea verificarilor cererii de plata, 

in termen de maximum 5 zile lucratoare

de resurse in conturile sale, valoarea cheltuielilor rambursabile si contravaloarea taxei pe 

valoarea adaugata neeligibile, aferenta cheltuielilor eligibile, intr

deschis pe numele beneficiarilor, la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

Principalele prevederi: 

� Autorizatia de mediu este valabila 5 ani

� In situatia in care se decide 

solicita refacerea raportului de mediu, a raportului privind impactul asupra mediului sau a

bilantului de mediu, dupa caz.

� In ariile naturale protejate de interes comunitar

cultivarea plantelor superioare modificate genetic. Exceptie fac ariile naturale protejate de 

interes comunitar, sit Natura 2000, 

 Legislatia privind protectia mediului a fost modificata

Amenajarea teritoriului si urbanismul

Principalele prevederi: 

� Daca in termen de 2 ani de la data transmiterii listei incheierilor de respingere de catre 

Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

administrativ-teritoriale, expropriatorul nu obtine, prin hotarare a Guvernului sa

potrivit legii, prin hotarare a administratiei publice locale sau judetene, aprobarea declansarii 

procedurilor de expropriere, toate interdictiile prevazute la alin. (1) si art. 30 alin. (1) inceteaza 

de drept si se radiaza din oficiu din cart

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

Gestionarea financiara a instrumentelor structurale

 In Monitorul Oficial nr. 437 din 17 iulie 2013 a fost 

nr. 223/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 27/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului 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 gradului de absorbtie a fondurilor europene.

Dupa efectuarea verificarilor cererii de plata, autoritatea de management vireaza 

maximum 5 zile lucratoare de la data la care autoritatea de management dispune 

de resurse in conturile sale, valoarea cheltuielilor rambursabile si contravaloarea taxei pe 

ligibile, aferenta cheltuielilor eligibile, intr-un cont distinct de disponibil 

deschis pe numele beneficiarilor, la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului. 

este valabila 5 ani, iar autorizatia integrata de mediu este valabila 10 ani.

In situatia in care se decide revizuirea actelor de reglementare, autoritatea competenta poate 

solicita refacerea raportului de mediu, a raportului privind impactul asupra mediului sau a

bilantului de mediu, dupa caz. 

ariile naturale protejate de interes comunitar, national si international este interzisa 

cultivarea plantelor superioare modificate genetic. Exceptie fac ariile naturale protejate de 

interes comunitar, sit Natura 2000, in baza avizului emis de Academia Romana.

In Monitorul Oficial nr. 438 din 18 iulie 2013 afost publicata Legea nr. 

226/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

164/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta 

a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Legislatia privind protectia mediului a fost modificata

Amenajarea teritoriului si urbanismul 

In Monitorul Oficial nr. 438 din 18 iulie 2013 a fost publicata 

Legea nr. 229/2013 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 urbanismul. 

de la data transmiterii listei incheierilor de respingere de catre 

Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, prin unitatile sale teritoriale, catre unitatile 

teritoriale, expropriatorul nu obtine, prin hotarare a Guvernului sa

potrivit legii, prin hotarare a administratiei publice locale sau judetene, aprobarea declansarii 

procedurilor de expropriere, toate interdictiile prevazute la alin. (1) si art. 30 alin. (1) inceteaza 

de drept si se radiaza din oficiu din cartea funciara. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Gestionarea financiara a instrumentelor structurale 

In Monitorul Oficial nr. 437 din 17 iulie 2013 a fost publicata Legea 

nr. 223/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 27/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a 

a pentru obiectivul 

convergenta, precum si pentru adoptarea unor masuri financiare in 

vederea cresterii gradului de absorbtie a fondurilor europene. 

autoritatea de management vireaza beneficiarului, 

de la data la care autoritatea de management dispune 

de resurse in conturile sale, valoarea cheltuielilor rambursabile si contravaloarea taxei pe 

un cont distinct de disponibil 

 

integrata de mediu este valabila 10 ani. 

, autoritatea competenta poate 

solicita refacerea raportului de mediu, a raportului privind impactul asupra mediului sau a 

, national si international este interzisa 

cultivarea plantelor superioare modificate genetic. Exceptie fac ariile naturale protejate de 

in baza avizului emis de Academia Romana. 

In Monitorul Oficial nr. 438 din 18 iulie 2013 afost publicata Legea nr. 

226/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

164/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta 

nului nr. 195/2005 privind protectia mediului. 

Legislatia privind protectia mediului a fost modificata 

In Monitorul Oficial nr. 438 din 18 iulie 2013 a fost publicata 

Legea nr. 229/2013 pentru completarea art. 13 din Legea nr. 

255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, 

national, judetean si 

local, si pentru completarea art. 56 din Legea nr. 350/2001 

 

de la data transmiterii listei incheierilor de respingere de catre Agentia 

, prin unitatile sale teritoriale, catre unitatile 

teritoriale, expropriatorul nu obtine, prin hotarare a Guvernului sau, dupa caz, 

potrivit legii, prin hotarare a administratiei publice locale sau judetene, aprobarea declansarii 

procedurilor de expropriere, toate interdictiile prevazute la alin. (1) si art. 30 alin. (1) inceteaza 
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Certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele 

tehnice privind siguranta circulatiei rutiere

In Monitorul Oficial

232/2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2012 pentru 

modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind 

certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normel

tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in 

categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica 

periodic.

Principalele prevederi: 

� In Vehiculele inmatriculate sau inregistrate in Romania

publice din Romania numai daca starea lor tehnica este conforma cu 

certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate

siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, 

prin inspectia tehnica periodica, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.

� Autorulotele care au, in afara locului conducatorului, cel mult 8 locuri pe scaune se supun pr

inspectii tehnice periodice la 4 ani, daca la data primei inmatriculari in Romania au fost noi.

Procedura de inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti care 

desfasoara activitate in Romania

Principalele prevederi: 

� Contribuabilii nerezidenti au obligatia sa depuna 

sediul permanent desemnat pentru indeplinirea obligatiilor fiscale prev

� In vederea inregistrarii fiscale, contribuabilul nerezident, prin sediul permanent desemnat, 

depune formularul 013 „Declaratie de inregistrare fis

contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul s

permanente“. 

� Declaratia se completeaza in doua exemplare

competent, iar copia se pastreaza de catre contribuabil.

� In baza declaratiei de inregistrare fiscala, insotita de actele doveditoare ale informatiilor 

cuprinse in aceasta, organul fiscal competent atribuie codul de inregistrare fiscala

certificatul de inregistrare fiscala pentru contribuabilul nerezident.

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

 

Certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele 

tehnice privind siguranta circulatiei rutiere

In Monitorul Oficial nr. 438 din 18 iulie 2013 afost publicata Legea nr. 

232/2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2012 pentru 

modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind 

certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normel

tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in 

categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica 

periodic. 

Vehiculele inmatriculate sau inregistrate in Romania pot circula si pot fi utilizate pe drumurile 

publice din Romania numai daca starea lor tehnica este conforma cu Reglementarile privind 

certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice privind 

ere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, 

prin inspectia tehnica periodica, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.

care au, in afara locului conducatorului, cel mult 8 locuri pe scaune se supun pr

inspectii tehnice periodice la 4 ani, daca la data primei inmatriculari in Romania au fost noi.

Procedura de inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti care 

desfasoara activitate in Romania 

In Monitorul Oficial nr. 439 din 18 iulie 2013 a fost publicat Ordinul 

nr. 877/2013 al MFP si al ANAF privind aprobarea Procedurii de 

inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti care desfasoara 

activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente, 

precum si a modelului si continutului formularului 013 „Declaratie 

de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii 

nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai 

multe sedii permanente“. 

au obligatia sa depuna declaratia de inregistrare fiscala

sediul permanent desemnat pentru indeplinirea obligatiilor fiscale prevazute de Codul fiscal.

In vederea inregistrarii fiscale, contribuabilul nerezident, prin sediul permanent desemnat, 

depune formularul 013 „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru 

contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul s

Declaratia se completeaza in doua exemplare, din care cel original se depune la organul fiscal 

astreaza de catre contribuabil. 

In baza declaratiei de inregistrare fiscala, insotita de actele doveditoare ale informatiilor 

organul fiscal competent atribuie codul de inregistrare fiscala

are fiscala pentru contribuabilul nerezident. 

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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Certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele 

tehnice privind siguranta circulatiei rutiere 

nr. 438 din 18 iulie 2013 afost publicata Legea nr. 

232/2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2012 pentru 

modificarea si completarea Ordonantei Guvernului 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 

pot circula si pot fi utilizate pe drumurile 

Reglementarile privind 

in normele tehnice privind 

ere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, 

prin inspectia tehnica periodica, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor. 

care au, in afara locului conducatorului, cel mult 8 locuri pe scaune se supun primei 

inspectii tehnice periodice la 4 ani, daca la data primei inmatriculari in Romania au fost noi. 

Procedura de inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti care 

In Monitorul Oficial nr. 439 din 18 iulie 2013 a fost publicat Ordinul 

privind aprobarea Procedurii de 

inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti care desfasoara 

activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente, 

precum si a modelului si continutului formularului 013 „Declaratie 

Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii 

nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai 

declaratia de inregistrare fiscala si sa indice 

azute de Codul fiscal. 

In vederea inregistrarii fiscale, contribuabilul nerezident, prin sediul permanent desemnat, 

cala/Declaratie de mentiuni pentru 

contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii 

, din care cel original se depune la organul fiscal 

In baza declaratiei de inregistrare fiscala, insotita de actele doveditoare ale informatiilor 

organul fiscal competent atribuie codul de inregistrare fiscala si emite 
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Gestionarea financiara a instrumentelor structurale

 In Monitorul Oficial nr. 439 din 18 iulie 2013 a fost publicata H.G. nr. 

482/2013 pentru modificarea art. 7 din Normele metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a 

64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si 

utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin 

Hotararea Guvernului nr. 218/2012.

Principalele prevederi: 

� Limitele admise pentru depasirile prevazute la art. 13 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si 

completarile ulterioare, se aproba de catre ordonatorul principal de credite cu rol de a

de management, cu incadrarea in creditele de angajament aprobate cu aceasta destinat

legile bugetare anuale. 

� Verificarea de catre fiecare 

prin transformarea in euro a 

de finantare incheiate, luandu

aprobarea ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management.

Stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor 

proveniti din sistemul de aparare

Principalele prevederi: 

� Pensiile recalculate sau revizuite

unor masuri in domeniul pensiilor si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind 

stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de 

aparare, ordine publica si siguranta nationala, aprobata prin Legea nr. 165/2011, cu 

modificarile si completarile ulterioare, ale caror cuantumuri sunt mai mici decat cele cuvenite 

pentru luna decembrie 2010, 

Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto 

Principalele prevederi: 

� Cu conditia indeplinirii si a celorlalte criterii, proprietarul poate fi acceptat in situatia in care, din 

doua sau mai multe autovehicule uzate

corespunde criteriilor de eligibilitate, urmand ca pentru ac

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

Gestionarea financiara a instrumentelor structurale

In Monitorul Oficial nr. 439 din 18 iulie 2013 a fost publicata H.G. nr. 

482/2013 pentru modificarea art. 7 din Normele metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si 

utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin 

Hotararea Guvernului nr. 218/2012. 

pentru depasirile prevazute la art. 13 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si 

completarile ulterioare, se aproba de catre ordonatorul principal de credite cu rol de a

de management, cu incadrarea in creditele de angajament aprobate cu aceasta destinat

autoritate de management a respectarii prevederilor alin. (1) se face 

prin transformarea in euro a valorilor respective cumulate pentru contractele/deciziile/ordinele 

de finantare incheiate, luandu-se in considerare cursul InforEuro din luna in care s

aprobarea ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management.

Stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor 

proveniti din sistemul de aparare 

In Monitorul Oficial nr. 441 din 19 iulie 2013 a fost publicata Legea 

nr. 241/2013 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor 

acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine 

publica si siguranta nationala. 

Pensiile recalculate sau revizuite, conform prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea 

unor masuri in domeniul pensiilor si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind 

stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de 

re, ordine publica si siguranta nationala, aprobata prin Legea nr. 165/2011, cu 

modificarile si completarile ulterioare, ale caror cuantumuri sunt mai mici decat cele cuvenite 

pentru luna decembrie 2010, se platesc in cuantumul cuvenit pentru luna decembri

Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto 

national a fost modificat 

In Monitorul Oficial nr. 442 din 19 iulie 2013 a fost publicat Ordinul 

nr. 1778/2013 al ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice 

pentru completarea Ghidului de finantare a Programului de 

stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul 

ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 1.239/2013.

 

Cu conditia indeplinirii si a celorlalte criterii, proprietarul poate fi acceptat in situatia in care, din 

doua sau mai multe autovehicule uzate mentionate in cererea de finantare, cel putin unul 

corespunde criteriilor de eligibilitate, urmand ca pentru acesta sa obtina acceptarea.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Gestionarea financiara a instrumentelor structurale 

In Monitorul Oficial nr. 439 din 18 iulie 2013 a fost publicata H.G. nr. 

482/2013 pentru modificarea art. 7 din Normele metodologice de 

Guvernului nr. 

64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si 

utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin 

pentru depasirile prevazute la art. 13 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si 

completarile ulterioare, se aproba de catre ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate 

de management, cu incadrarea in creditele de angajament aprobate cu aceasta destinatie prin 

a respectarii prevederilor alin. (1) se face 

valorilor respective cumulate pentru contractele/deciziile/ordinele 

se in considerare cursul InforEuro din luna in care s-a solicitat 

aprobarea ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management. 

Stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor 

In Monitorul Oficial nr. 441 din 19 iulie 2013 a fost publicata Legea 

nr. 241/2013 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor 

eneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine 

, conform prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea 

unor masuri in domeniul pensiilor si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind 

stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de 

re, ordine publica si siguranta nationala, aprobata prin Legea nr. 165/2011, cu 

modificarile si completarile ulterioare, ale caror cuantumuri sunt mai mici decat cele cuvenite 

cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010. 

Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto 

In Monitorul Oficial nr. 442 din 19 iulie 2013 a fost publicat Ordinul 

nr. 1778/2013 al ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice 

pentru completarea Ghidului de finantare a Programului de 

stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul 

ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 1.239/2013. 

Cu conditia indeplinirii si a celorlalte criterii, proprietarul poate fi acceptat in situatia in care, din 

mentionate in cererea de finantare, cel putin unul 

esta sa obtina acceptarea. 



 

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

 

  
Ministerul Economi

Programului national multianual pentru dezvoltarea culturii 

antreprenoriale in randul femeilor

In Monitorul Oficial nr. 438 din 18 iulie 2013 a fost publicat Ordinul 

50/2013 al ministrului Economiei privind aprobarea Procedurii de 

implementare a Programului national multianual pentru dezvoltarea 

culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul 

intreprinderilor mici si mijlocii.

Principalele prevederi: 

� Se aproba Procedura de implementare a Programului national multianual pentru dezvoltarea 

culturii antreprenoriale in randul femeilor manager

prevazuta in anexa care face parte 

� Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 438 bis, care se poate achizitiona 

de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial

Dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea 

Principalele prevederi: 

� Directia implementare programe pentru intreprinderi mici si mijlocii 

Economiei si oficiile teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie vor duce la 

indeplinire prezentul ordin. 

Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip 

strategic si grant in cadrul POSDRU

Principalele prevederi: 

� Se aproba Corrigendumul nr. 2 la 

propuneri de proiecte de tip strategic si grant

operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007

parte integranta din prezentul ordin.

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

 

Ministerul Economiei a aprobat Procedura de implementare a 

Programului national multianual pentru dezvoltarea culturii 

antreprenoriale in randul femeilor 

In Monitorul Oficial nr. 438 din 18 iulie 2013 a fost publicat Ordinul 

50/2013 al ministrului Economiei privind aprobarea Procedurii de 

implementare a Programului national multianual pentru dezvoltarea 

culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul 

intreprinderilor mici si mijlocii. 

Procedura de implementare a Programului national multianual pentru dezvoltarea 

culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii 

prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. 

Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 438 bis, care se poate achizitiona 

de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial

Dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea 

accesului la finantare 

In Monitorul Oficial nr. 438 din 18 iulie 2013 a fost publicat Ordinul 

nr. 61/2013 al ministrului Economiei privind completarea 

Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea 

abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului 

la finantare – START, aprobata prin Ordinul ministrului delegat 

pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism nr. 

37/2013. 

Directia implementare programe pentru intreprinderi mici si mijlocii din cadrul Ministerului 

Economiei si oficiile teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie vor duce la 

Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip 

strategic si grant in cadrul POSDRU 

In Monitorul Oficial nr. 438 din 18 iulie 2013 a fost publicat Ordinul 

nr. 1501/2013 al ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si 

Persoanelor Varstnice privind aprobarea Corrigendumului nr. 2 la 

Ghidul solicitantului – Conditii specifice pentru cererile de 

propuneri de proiecte de tip strategic si grant nr. 153

implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea 

resurselor umane 2007–2013“. 

Se aproba Corrigendumul nr. 2 la Ghidul solicitantului – Conditii specifice pentru cererile de 

propuneri de proiecte de tip strategic si grant nr. 153–164 pentru implementarea Programului 

operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007–2013“, prevazut in anexa care face 

parte integranta din prezentul ordin. 

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

Programului national multianual pentru dezvoltarea culturii 

In Monitorul Oficial nr. 438 din 18 iulie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 

50/2013 al ministrului Economiei privind aprobarea Procedurii de 

implementare a Programului national multianual pentru dezvoltarea 

culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul 

Procedura de implementare a Programului national multianual pentru dezvoltarea 

din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii 

Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 438 bis, care se poate achizitiona 

de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”. 

Dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea 

18 iulie 2013 a fost publicat Ordinul 

nr. 61/2013 al ministrului Economiei privind completarea 

Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea 

abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului 

ata prin Ordinul ministrului delegat 

pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism nr. 

din cadrul Ministerului 

Economiei si oficiile teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie vor duce la 

Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip 

In Monitorul Oficial nr. 438 din 18 iulie 2013 a fost publicat Ordinul 

01/2013 al ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si 

Persoanelor Varstnice privind aprobarea Corrigendumului nr. 2 la 

Conditii specifice pentru cererile de 

propuneri de proiecte de tip strategic si grant nr. 153–164 pentru 

implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea 

Conditii specifice pentru cererile de 

164 pentru implementarea Programului 

2013“, prevazut in anexa care face 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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In Monitorul Oficial nr. 444 din 19 

237/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

94/2012 pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii 

programului „Prima cas

imbunatatirii conditiilor de derulare a programului „Prima casa“.

Principalele prevederi: 

� Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94 din 18 decembrie 2012 pentru completarea 

art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea 

implementarii programului „Prima casa“

conditiilor de derulare a programului „Prima casa“, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 

Partea I, nr. 878 din 21 decembrie 2012.

OUG privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte 

Principalele prevederi: 

� Prezenta ordonanta de urgenta stabileste 

performantei energetice 

perioada 1950-1990, precum si etapele necesare realizarii lucrarilor, modul de finantare a 

acestora si obligatiile si raspunderile autoritatilor administratiei publice 

proprietari. 

Gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile

Mecanismului financiar al SEE 2009

Principalele prevederi: 

� Dobanda aferenta sumelor reprezentand grantul

utilizat de catre operatorii de program sau de punctul national de contact, 

pana la data de 1 martie, catre Autoritatea de certificare si plata si se vireaza in euro acesteia, 

in 20 de zile lucratoare de la data raportarii.

Parlamentul a aprobat OUG de modificare a programului „Prima casa“

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 444 din 19 iulie 2013 a fost publicata Legea nr. 

237/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

94/2012 pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului 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“.

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94 din 18 decembrie 2012 pentru completarea 

art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea 

implementarii programului „Prima casa“ si adoptarea unor masuri in vederea 

conditiilor de derulare a programului „Prima casa“, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 

Partea I, nr. 878 din 21 decembrie 2012. 

OUG privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte 

a fost modificata 

In Monitorul Oficial nr. 442 din 19 iulie 2013 a fost publicata Legea 

nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 63/2012 pentru modificarea si completarea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea 

performantei energetice a blocurilor de locuinte. 

 

Prezenta ordonanta de urgenta stabileste lucrarile de interventie pentru cresterea 

performantei energetice a blocurilor de locuinte, construite dupa proiecte elaborate in 

1990, precum si etapele necesare realizarii lucrarilor, modul de finantare a 

acestora si obligatiile si raspunderile autoritatilor administratiei publice 

Gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile

Mecanismului financiar al SEE 2009–2014

In Monitorul Oficial nr. 442 din 19 iulie 2013 a fost publicata Legea 

nr. 242/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiara a fondurilor 

externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al 

Spatiului Economic European 2009–2014 si Mecanismului financiar 

norvegian 2009–2014. 

Dobanda aferenta sumelor reprezentand grantul, acumulata in contul mentionat la alin. (5) 

utilizat de catre operatorii de program sau de punctul national de contact, 

pana la data de 1 martie, catre Autoritatea de certificare si plata si se vireaza in euro acesteia, 

lucratoare de la data raportarii. 

Parlamentul a aprobat OUG de modificare a programului „Prima casa“

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

iulie 2013 a fost publicata Legea nr. 

237/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

94/2012 pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii 

a“ si adoptarea unor masuri in vederea 

imbunatatirii conditiilor de derulare a programului „Prima casa“. 

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94 din 18 decembrie 2012 pentru completarea 

art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea 

si adoptarea unor masuri in vederea imbunatatirii 

conditiilor de derulare a programului „Prima casa“, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 

OUG privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte 

Monitorul Oficial nr. 442 din 19 iulie 2013 a fost publicata Legea 

nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 63/2012 pentru modificarea si completarea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea 

 

lucrarile de interventie pentru cresterea 

a blocurilor de locuinte, construite dupa proiecte elaborate in 

1990, precum si etapele necesare realizarii lucrarilor, modul de finantare a 

acestora si obligatiile si raspunderile autoritatilor administratiei publice si asociatiilor de 

Gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente 

2014 

In Monitorul Oficial nr. 442 din 19 iulie 2013 a fost publicata Legea 

nr. 242/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiara a fondurilor 

nerambursabile aferente Mecanismului financiar al 

2014 si Mecanismului financiar 

, acumulata in contul mentionat la alin. (5) 

utilizat de catre operatorii de program sau de punctul national de contact, se raporteaza anual, 

pana la data de 1 martie, catre Autoritatea de certificare si plata si se vireaza in euro acesteia, 

Parlamentul a aprobat OUG de modificare a programului „Prima casa“ 
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Procesul legislativ la Senat  

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi  

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 – Codul 

muncii, cu modificarile si completarile ulterioare  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul 

muncii  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 237 din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma in domeniul sanatatii  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 62/2011 a dialogului social, 

cu modificarilor si completarile ulterioare  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 193/2000 privind clauzele 

abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executarii lucrarilor de constructii  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul 

asigurarilor pentru somaj si stimularea fortei de munca  

 

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

domeniul sanatatii  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (2) al art. 27 din Legea nr. 241/2006 privind 

serviciul de alimentare cu apa, republicata  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011 a 

educatiei nationale 

 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

- in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 
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Deputatilor si Senat 

Procesul legislativ la Camera Deputatilor si Senat 

 

 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Noul Ombudsman European a fost ales 

 

In Jurnalul Oficial nr. L193 din 16 iulie 2013 a fost publicata Decizia 2013/378/UE a Parlamentului European 

din 3 iulie 2013 privind alegerea Ombudsmanului European. 

Prin aceasta decizie s-a stabilit ca Emily O’reilly sa exercite functia de Ombudsman European de la 1 octombrie 

2013 pana la incheierea legislaturii. 

 

Supleantul roman in cadrul Comitetului Regiunilor a fost stabilit 

In Jurnalul Oficial nr. L193 din 16 iulie 2013 a fost publicata Decizia 2013/380/UE  a Consiliului din 9 iulie 

2013 de numire a unui supleant roman in cadrul Comitetului Regiunilor. 

Prin aceasta decizie se numeste in calitate de supleant in cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata ramasa 

a mandatului, respectiv pana la 25 ianuarie 2015 dl Catalin Ioan Nechifor, presedintele CJ Suceava. 

 

Adoptarea monedei euro de Letonia a fost aprobata 
 

In Jurnalul Oficial nr. L195 din 18 iulie 2013 a fost publicata Decizia 2013/387/UE  a Consiliului din 9 iulie 

2013 privind adoptarea de catre Letonia a monedei euro la 1 ianuarie 2014. 

Letonia indeplineste conditiile necesare pentru adoptarea monedei euro. Derogarea mentionata la art. 4 din 

Actul de aderare din 2003, se abroga de la 1 ianuarie 2014. 

 

 

Jurisprudenta europeana 
 

Jurisprudenta europeana 
 

� Hotararea Curtii de Justitie in cauzele C-201/11 P, C-204/11 P, C-205/11 P, UEFA si FIFA/Comisia 

 

Curtea respinge recursurile formulate de FIFA si de UEFA impotriva hotararilor Tribunalului privind 

difuzarea la televiziune a Campionatului Mondial si a EURO. Desi aceste hotarari sunt afectate de erori 

de drept, acestea din urma nu au avut relevanta in prezentele cauze.  

 

� Hotararea Curtii de Justitie in cauzele C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, Comisia/Kadi 

 

Curtea respinge recursurile impotriva hotararii "Kadi II" a Tribunalului. UE nu poate impune masuri 

restrictive impotriva dlui Kadi, fara dovezi pentru a sustne implicarea sa in activitati teroriste. 

 

� Hotararea Curtii de Justitie in cauzele conexate C-523/11 si C-585/11, Laurence Prinz/Region Hannover 

Philipp Seeberger/Studentenwerk Heidelberg 

 

Germania nu poate subordona acordarea unui ajutor financiar pentru o perioada mai mare de un an, 

pentru un ciclu complet de studii efectuate in alt stat membru, unei conditii unice privind resedinta 

neintrerupta de trei ani in Germania. O astfel de conditie risca sa excluda studentii suficient de atasati 

de societatea germana prin alte legaturi sociale si economice.  

 

� Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-501/11 P, Schindler Holding si altii/Commisia 

 

Curtea confirma cuantumul amenzii aplicate grupului Schindler pentru participarea sa la cartelul creat pe 

piata lifturilor si scarilor rulante. 



 

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

� Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-414/11, Daiichi Sankyo Co. Ltd, Sanofi - Aventis Deutschland 

GmbH/DEMO Anonimos Viomikhaniki kai Emporiki Etairia Farmakon 

 

Acordul pentru comert - aspectele legate de proprietate intelectuala (TRIPS), intra in competenta exclusiva 

a UE. Un brevet acordat inaintea intrarii in vigoare a Acordului TRIPS pentru procesul de fabricare a unui 

produs farmaceutic nu acopera, dupa intrarea sa in vigoare, inventia produsului. 

 

� Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-234/12, Sky Italia srl/Autorita per le Garanzie nelle Comunicazioni 

 

Norma italiana privind publicitatea TV, care prevede limite orare mai mici pentru publicitate pentru 

posturile de televiziune cu plata decat pentru cele free-to-air, este, in principiu, compatibila cu dreptul UE. 

Cu toate acestea, trebuie sa fie respectat principiul proportionalitatii. 

 

Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 

Numarul posturilor din cadrul Ministerului Finan-

telor Publice vor fi reduse 

 
Ministerul Finantelor Publice a publicat pe 19 iulie un proiect de hotarare 

pentru modificarea si completarea H.G. nr. 34/2009 privind organizarea si 

functionarea Ministerului Finantelor Publice. 

Schimbari preconizate:  

� Operarea reducerii numarului maxim de posturi al MFP: la nivelul aparatului propriu numarul 

posturilor vacante se reduce cu un numar de 138 posturi; numarul posturilor ocupate se reduce cu 

53 posturi ca urmare a aplicarii procentului de 4%. 

� Reorganizarea unor structuri organizatorice la nivelul aparatului propriu al MFP, ca urmare a 

reducerii numarului de posturi prin transformarea in structuri de nivel inferior, comasare, 

desfiintare; 

� Reducerea numarului functiilor publice de conducere; 

� Modificarea Anexei nr. 1 „Structura organizatorica a Ministerului Finantelor Publice”. 

� Modificarea Anexei nr. 2 „Unitatile aflate in subordinea Ministerului Finantelor Publice, 

companiile nationale si societatile comerciale la care Ministerul Finantelor Publice exercita 

calitatea de reprezentant al statului ca actionar” in „Unitatile aflate in subordinea, administrarea 

sau sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice si societatile la care Ministerul Finantelor 

Publice exercita calitatea de reprezentant al statului ca actionar”. 

� Modificarea/introducerea unor noi prevederi in diverse acte normative. 

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

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



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Decrete semnate 

Dintre decretele semnate si cererile de reexaminare trimise de Presedintele 

Romaniei, domnul Traian Basescu, in aceasta perioada mentionam:

Decrete semnate: 

• Decret privind promulgarea Legii pentru punerea in aplicare a Legii nr. 

135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si 

completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale

• Decret pentru promulgarea 

dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal;

• Decret pentru promulgarea Legii privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor 

masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal;

• Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune;

• Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si S

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea O.U.G. nr. 68/2007 privind raspunderea de 

mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului;

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr

sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii 

nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale;

• Decret pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate 

beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Le

asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, aluneca

Cereri de reexaminare trimise

I. Presedintele Romaniei a semnat marti

modificare a regimului achizitiilor publice

Astfel, au fost semnate:  

1. Cererea de reexaminare asupra Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 143/2008 pentru modificarea 

si completarea O.U.G. nr. 34/2006 priv

de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. 

Motivele cererii sunt urmatoarele: 

prezent o mare parte dintre articolele modificate si/sau completate de acest act normativ, 

precum cele prevazute la pct. 1, pct. 3

O.U.G. nr. 143/2008, fie a suferit modificari ulterioare, prin alte acte normative

abrogata expres de alte acte normative.

2. Cererea de reexaminare asupra Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 94/2007 pentru modifi

carea si completarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie

contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. 

Motivele cererii sunt urmatoarele:

o mare parte dintre articolele modificate si/sau comple

prevazute la pct. 4-5, pct. 8, pct. 12

nr. 94/2007, fie a suferit modificari ulterioare, prin alte acte normative, fie a fost abrogata expres 

de alte acte normative. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

Decrete semnate si cereri de reexaminare trimise

in perioada 13-19 iulie 

Dintre decretele semnate si cererile de reexaminare trimise de Presedintele 

Romaniei, domnul Traian Basescu, in aceasta perioada mentionam: 

Decret privind promulgarea Legii pentru punerea in aplicare a Legii nr. 

135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si 

completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale; 

 Legii privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate 

dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor 

ertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal;

• Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune;

• Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si S

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea O.U.G. nr. 68/2007 privind raspunderea de 

mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr

sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii 

nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate 

beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 260/2008 privind 

asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor.

Cereri de reexaminare trimise: 

Presedintele Romaniei a semnat marti, 16 iulie, cereri de reexaminare pentru 4 acte de 

modificare a regimului achizitiilor publice. 

1. Cererea de reexaminare asupra Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 143/2008 pentru modificarea 

si completarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor 

de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.  

Motivele cererii sunt urmatoarele: De la momentul emiterii O.U.G. nr. 143/2008 si pana in 

intre articolele modificate si/sau completate de acest act normativ, 

precum cele prevazute la pct. 1, pct. 3-7, pct. 9, pct. 11, pct. 15-16, pct. 17, pct. 19, pct. 21

O.U.G. nr. 143/2008, fie a suferit modificari ulterioare, prin alte acte normative

abrogata expres de alte acte normative. 

2. Cererea de reexaminare asupra Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 94/2007 pentru modifi

carea si completarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie

contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. 

Motivele cererii sunt urmatoarele: De la momentul emiterii O.U.G. nr. 94/2007 si pana in prezent 

o mare parte dintre articolele modificate si/sau completate de acest act normativ, precum cele 

5, pct. 8, pct. 12-13, pct. 15-16, pct. 20, pct. 27-29, pct. 34 si altele din O.U.G. 

nr. 94/2007, fie a suferit modificari ulterioare, prin alte acte normative, fie a fost abrogata expres 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

si cereri de reexaminare trimise  

Legii privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate 

• Decret pentru promulgarea Legii privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor 

ertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea O.U.G. nr. 68/2007 privind raspunderea de 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind 

sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii 

• Decret pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate 

beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala; 

gii nr. 260/2008 privind 

rilor de teren si inundatiilor. 

, 16 iulie, cereri de reexaminare pentru 4 acte de 

1. Cererea de reexaminare asupra Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 143/2008 pentru modificarea 

ind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor 

De la momentul emiterii O.U.G. nr. 143/2008 si pana in 

intre articolele modificate si/sau completate de acest act normativ, 

16, pct. 17, pct. 19, pct. 21-29 din 

O.U.G. nr. 143/2008, fie a suferit modificari ulterioare, prin alte acte normative, fie a fost 

2. Cererea de reexaminare asupra Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 94/2007 pentru modifi-

carea si completarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 

contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.  

De la momentul emiterii O.U.G. nr. 94/2007 si pana in prezent 

tate de acest act normativ, precum cele 

29, pct. 34 si altele din O.U.G. 

nr. 94/2007, fie a suferit modificari ulterioare, prin alte acte normative, fie a fost abrogata expres 
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Cereri de reexaminare trimise in perioada 13-19 iulie 

3. Cererea de reexaminare asupra Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 19/2009 privind unele masuri 

in domeniul legislatiei referitoare la achizitiile publice.  

Motivele cererii sunt urmatoarele: De la momentul emiterii O.U.G. nr. 19/2009 si pana in prezent o 

mare parte dintre articolele modificate si/sau completate, precum cele prevazute la pct. 2, pct. 4-8, 

pct. 12, pct. 14, pct. 17 si altele din O.U.G. nr. 19/2009, fie a suferit modificari ulterioare, prin alte acte 

normative, fie a fost abrogata expres de alte acte normative.  

4. Cererea de reexaminare asupra Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 72/2009 pentru modificarea si 

completarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor 

de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.  

Motivele cererii sunt urmatoarele: Ordonanta de Urgenta aprobata prin legea transmisa spre 

promulgare a modificat si completat o serie de prevederi ale O.U.G. nr. 34/2006. De la momentul 

emiterii O.U.G. nr. 72/2009 si pana in prezent o mare parte dintre articolele modificate si/sau 

completate de acest act normativ, precum cele prevazute la pct. 1, pct. 3, pct. 6, pct. 11-13 si altele 

din O.U.G. nr. 72/2009, fie a suferit modificari ulterioare, prin alte acte normative, fie a fost abrogata 

expres de alte acte normative. 

 

II. Pe data de 16 iulie 2013 au mai fost semnate si cererile de reexaminare asupra:  

� Legii privind aprobarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 25/2013 pentru modificarea si 

completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002; 

� Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 26/2013 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 63/2001 

privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.; 

� Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. 
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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 25 Iulie

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

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

tehnica, judiciara si extrajudiciara.

anticipate 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 contri
baza legala. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

 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, 
de tipul obligatiei, de categoria de contribuabili, precum si 
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Care sunt efectele simulatiei intre parti

In primul caz este vorba de anumite contracte incheiate intuitu personae, cele care 

presupun anumite calitati ale partii care se obliga

asistenta juridica, nesusceptibil de a fi transmis la succesorii universali sau cu titlu 

universal ai titularului decedat.
 

Va dorim lectura placuta! 
 

Efectele simulatiei sunt guvernate de trei principii

partilor care cere ca vointa reala sa fi e respectata, teoria aparentei care permite 

tertilor de buna-credinta sa se prevaleze de actul juridic 

sanctionarea oricarei fraude (fraus omnia corrumpit) care permite anularea 

unuia dintre cele doua acte juridice prin care se eludeaza legea.

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

 

� Potrivit art. 1289 alin. (1) C.civ., „

secret produce efecte numai intre parti

daca din natura contractului ori din stipulatia 

partilor nu rezulta contrariul, intre succesorii 

lor universali sau cu titlu universal”. Textul reafi 

rma principiul prevalentei voint

a partilor, consacrat de art. 1266 alin. (1) C.civ.

� Fiind un acord de vointa secret

acestuia privesc doar partile care s

prin contract. Ele se rasfrang insa si asupra 

succesorilor universali sau cu titlu universal ai 

partilor, persoanele carora li se transmite 

intregul patrimoniu al autorului sau doar o 

parte a acestuia. 

� Sfera avanzilor-cauza este redusa de noua 

reglementare doar la cele doua categorii de 

succesori. Cu toate acestea, cand autorul lor a 

dorit sa le fraudeze interesele, incheind un 

contract prin care li se incalca rezerva 

succesorala, aceste categorii de succesori devin 

terti propriu-zisi, ei fi ind prezumati ca au 

cunoscut doar contractul public.

� Conditia pusa de partea fi

ca din natura contractului incheiat

vointa expresa a partilor sa nu rezulte 

contrariul. 

Care sunt efectele simulatiei intre parti 

In primul caz este vorba de anumite contracte incheiate intuitu personae, cele care 

anumite calitati ale partii care se obliga, cum poate fi vorba de contractul de 

asistenta juridica, nesusceptibil de a fi transmis la succesorii universali sau cu titlu 

universal ai titularului decedat. 

 

 
Autor: Neculaescu Sache 
 
Izvoarele obligatiilor in Codul civil art. 1164
editura C.H.Beck, 2013 
 
 

Efectele simulatiei sunt guvernate de trei principii: libertatea de vointa a 

partilor care cere ca vointa reala sa fi e respectata, teoria aparentei care permite 

credinta sa se prevaleze de actul juridic ostensibil sau aparent si 

sanctionarea oricarei fraude (fraus omnia corrumpit) care permite anularea 

unuia dintre cele doua acte juridice prin care se eludeaza legea.

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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alin. (1) C.civ., „Contractul 

secret produce efecte numai intre parti si, 

daca din natura contractului ori din stipulatia 

partilor nu rezulta contrariul, intre succesorii 

lor universali sau cu titlu universal”. Textul reafi 

rma principiul prevalentei vointei concordante 

a partilor, consacrat de art. 1266 alin. (1) C.civ. 

acord de vointa secret, efectele 

acestuia privesc doar partile care s-au legat 

prin contract. Ele se rasfrang insa si asupra 

succesorilor universali sau cu titlu universal ai 

tilor, persoanele carora li se transmite 

intregul patrimoniu al autorului sau doar o 

este redusa de noua 

reglementare doar la cele doua categorii de 

succesori. Cu toate acestea, cand autorul lor a 

eze interesele, incheind un 

contract prin care li se incalca rezerva 

succesorala, aceste categorii de succesori devin 

zisi, ei fi ind prezumati ca au 

unoscut doar contractul public. 

nala a textului este 

ura contractului incheiat sau din 

vointa expresa a partilor sa nu rezulte 

In primul caz este vorba de anumite contracte incheiate intuitu personae, cele care 

, cum poate fi vorba de contractul de 

asistenta juridica, nesusceptibil de a fi transmis la succesorii universali sau cu titlu 

Izvoarele obligatiilor in Codul civil art. 1164-1395., 

: libertatea de vointa a 

partilor care cere ca vointa reala sa fi e respectata, teoria aparentei care permite 

ostensibil sau aparent si 

sanctionarea oricarei fraude (fraus omnia corrumpit) care permite anularea 

unuia dintre cele doua acte juridice prin care se eludeaza legea. 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

- in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 
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Tutoriale Legalis 2.0 

 

 Tutorialele Legalis 2.0, sectiune pe care o inauguram in acest numar al InfoLEGALis, vin in sprijinul celor 

care utilizeaza in prezent sau isi doresc sa utilizeze Biblioteca juridico-economica online Legalis.ro. 

Vor fi abordate nu doar functionalitatile standard ale aplicatiei Legalis 2.0, dar si acelea care diferentiaza 

Legalis 2.0 de orice alt soft juridic online. Veti vedea astfel surinta cu care poate fi folosita aplicatia Legalis 

2.0 in activitatile zilnice ale unui specialist, indiferent de domeniul in care activeaza. 

���� Cautarea Legalis 2.0 

Cautarea unui document in Legalis 2.0 este foarte simpla!  

Cu ajutorul liniei simplificate de cautare, puteti gasi rapid documente din oricare dintre sectiunile 

Legalis 2.0. Pentru a veni in ajutorul utilizatorilor, in Legalis 2.0 pot fi folosite expresiile de cautare care 

reduc timpul alocat acestei localizarii unui act, mai ales atunci cand stiti exact ce document doriti sa 

vizualizati.  

���� Exemple de expresii rapide: 

Folositi: 

• NCC sau NCPC daca vreti sa deschideti direct Noul Cod civil, respectiv Noul Cod de procedura 

civila 

• Codul civil sau Codul de procedura civila daca doriti sa accesati si codurile care acum nu mai 

sunt in vigoare 

• Codul fiscal pentru a deschide direct acest act normativ 

• Lege nr/an (ex: Lege 1/2013) atunci cand vreti sa deschideti direct o lege 

• HG nr/an (ex: Lege 1/2013) atunci cand vreti sa vizualizati o hotarare de Guvern 
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