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Acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice 

In Monitorul Oficial nr. 445 din 22 iulie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 
48/2013 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei 
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si 
autorizatiilor in sectorul energiei electrice. 

Principalele prevederi: 

 Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei este abilitata, ca autoritate 
competenta, sa acorde, sa modifice, sa suspende sau sa retraga autorizatiile si licentele din 
sectorul energiei electrice, in conditiile Legii nr. 123/2012 si ale prezentului regulament. 

Domeniu de aplicare 

  Prezentul regulament se aplica operatorilor economici carora li se acorda, modifica, suspenda 
sau li se retrag autorizatii de infiintare/licente in sectorul energiei electrice. 

In Monitorul Oficial nr. 448 din 22 iulie 2013 a fost publicata 
Legea nr. 245/2013 pentru ratificarea Protocolului dintre 
Romania si Republica Austria si a Protocolului aditional, semnate 
la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Conventiei pentru 
evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire 
la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Bucuresti la 30 
martie 2005. 

Romania si Austria au modificat Protocolul privind evitarea dublei 
impuneri si prevenirea evaziunii fiscale 

Principalele prevederi: 

 Autoritatile competente ale statelor contractante vor schimba informatii care se considera ca 
sunt relevante pentru aplicarea prevederilor prezentei Conventii sau pentru administrarea ori 
implementarea legislatiilor interne privitoare la impozitele de orice fel si de orice natura 
percepute de sau in numele statelor contractante ori al autoritatilor locale sau al unitatilor sale 
administrativ-teritoriale, in masura in care impozitarea la care se refera nu este contrara 
Conventiei. Schimbul de informatii nu este limitat de articolele 1 si 2. 

 Orice informatie obtinuta de un stat contractant va fi tratata ca fiind secreta in acelasi mod ca 
si informatia obtinuta in baza legislatiei interne a acelui stat si va fi dezvaluita numai 
persoanelor sau autoritatilor (inclusiv instantelor judecatoresti si organelor administrative) 
insarcinate cu stabilirea, incasarea, aplicarea, urmarirea sau solutionarea contestatiilor cu 
privire la impozitele care fac obiectul paragrafului 1 sau cu supravegherea actiunilor 
mentionate anterior.  

 Aceste persoane sau autoritati vor folosi informatia numai in astfel de scopuri. Acestea pot 
dezvalui informatia in procedurile judecatoresti sau in deciziile judiciare.  

 Independent de prevederile anterioare, informatiile obtinute de un stat contractant pot fi 
utilizate in alte scopuri atunci cand informatiile respective pot fi utilizate in astfel de scopuri 
potrivit legislatiei ambelor state si cand autoritatea competenta a statului furnizor autorizeaza 
o astfel de utilizare. 
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Activitatea de planificare structurala in unitatile MAI 

In Monitorul Oficial nr. 448 din 22 iulie 2013 a fost publicat Ordinul 

nr. 105/2013 al ministrului Afacerilor Interne privind activitatea de 

planificare structurala si management organizatoric in unitatile 

Ministerului Afacerilor Interne. 

Principalele prevederi 

 Prezentul ordin stabileste cadrul procedural si metodologic de elaborare, avizare si aprobare 
a documentelor de organizare in Ministerul Afacerilor Interne avand ca scop asigurarea unei 
conceptii unitare in ceea ce priveste organizarea structurala a unitatilor ministerului. 

 Cu exceptia situatiilor in care prin acte normative de nivel superior se prevede un alt nivel de 
aprobare, documentele de organizare prevazute de prezentul ordin se aproba in conditiile 
stabilite de prevederile acestuia. 

Aprobarea taxei de acreditare si reevaluare a spitalelor  

aferenta anului 2013 

In Monitorul Oficial nr. 448 din 22 iulie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 147/2013 al Comisiei Nationale de Acreditare a 
Spitalelor privind aprobarea taxei de acreditare si reevaluare a 
spitalelor aferenta anului 2013. 

Principalele prevederi: 

 Pentru anul 2013, nivelul taxei de acreditare este de 4 lei/pat/luna pentru un ciclu de 
acreditare de 5 ani, echivalentul a 240 lei/pat pentru un ciclu de acreditare de 5 ani. 

 Plata se vireaza in lei, in contul Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, cod fiscal 
24609370, cont virament RO08TREZ7065009XXX011961 deschis la Trezoreria Sectorului 6, 
stabilirea nivelului taxei de acreditare facandu-se dupa formula: 

 Nr. paturi spital* 240 lei/pat. 

BNR a stabilit rata dobanzii platita la rezervele minime obligatorii 

In Monitorul Oficial nr. 448 din 22 iulie 2013 a fost publicata 
Circulara nr. 20/2013 a Bancii Nationale a Romaniei privind rata 
dobanzii platita la rezervele minime obligatorii constituite in euro 
incepand cu perioada de aplicare 24 iunie–23 iulie 2013. 

Principalele prevederi: 

 Incepand cu perioada de aplicare 24 iunie–23 iulie 2013, rata dobanzii platita la rezervele 
minime obligatorii constituite in euro este de 0,45% pe an. 
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Organizarea activitatii de arhiva a administratorilor de fonduri de  

pensii private 

Principalele prevederi: 

 Prezenta norma reglementeaza organizarea activitatii de arhiva a administratorilor de fonduri de 
pensii private, in sensul stabilit de Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si 
completarile ulterioare, si de Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma 
electronica. 

 Administratorii de fonduri de pensii private raspund de inregistrarea, evidenta, inventarierea, 
selectionarea, pastrarea si folosirea documentelor pe care le creeaza sau le detin, in conditiile 
stabilite de prevederile Legii nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau ale Legii 
nr. 135/2007, precum si ale prezentei norme. 

 Administratorii de fonduri de pensii private au obligatia de a desemna personalul insarcinat cu 
activitatea de arhiva si/sau de a infiinta compartimente de arhiva, in functie de complexitatea si 
de cantitatea documentelor pe care le creeaza sau le detin. 

 Desemnarea personalului insarcinat cu activitatea de arhiva, competenta acestuia si/sau 
structura compartimentului de arhiva se stabilesc de catre conducerea administratorului, in 
conformitate cu prevederile Legii nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In Monitorul Oficial 448 din 22 iulie 2013 a fost publicata Hotararea nr. 

3/2013 a Autoritatii de Supraveghere Financiara pentru aprobarea 

Normei nr. 1/2013 privind organizarea activitatii de arhiva a 

administratorilor de fonduri de pensii private. 

Modificarea temporara a limitei maxime aplicabile investitiilor 
fondurilor de pensii private 

In Monitorul Oficial nr. 448 din 22 iulie 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 4/2013 a Autoritatii de Supraveghere Financiara 
privind aprobarea Normei nr. 2/2013 pentru modificarea Normei 
nr. 3/2012 privind modificarea temporara a limitei maxime 
aplicabile investitiilor fondurilor de pensii private in titluri de stat, 
aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului 
de Pensii Private nr. 5/2012. 

Principalele prevederi: 

 Administratorul poate decide ca, de la data intrarii in vigoare a prezentei norme pana la data 

de 30 iunie 2014, sa investeasca in titluri de stat emise de Ministerul Finantelor Publice din 

Romania, de statele membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic 

European, cu depasirea procentului de 70% din valoarea totala a activelor fondului de pensii 

private prevazut la art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 411/2004 si la art. 87 alin. (1) lit. b) din 

Legea nr. 204/2006. 

 In termen de 180 de zile calendaristice de la data expirarii perioadei prevazute la art. 3, 

administratorul care a aplicat prevederile prezentei norme trebuie sa se incadreze atat in 

limitele prevazute la art. 25 din Legea nr. 411/2004 si la art. 87 din Legea nr. 204/2006, cat si in 

limitele stabilite prin prospectul schemei de pensii private sau al schemei de pensii facultative, 

dupa caz, precum si in gradul de risc declarat al fondului de pensii private. 
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Redresarea financiara in activitatea de asigurari 

Principalele prevederi: 

 Procedurile privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare/reasigurare 
instituite prin prezenta lege se aplica asiguratorilor si/sau reasiguratorilor, astfel cum acestia sunt 
definiti la art. 2 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea 
asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv sucursalelor acestora cu sediul in 
strainatate, precum si sucursalelor si filialelor societatilor de asigurare/reasigurare din state terte, 
care au sediul in Romania. 

  Procedurile privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare/reasigurare nu 
se aplica sucursalei unei societati de asigurare/reasigurare sau a unei societati mutuale dintr-un 
stat membru, care a primit o autorizatie de la autoritatea competenta a statului membru de 
origine. 

In Monitorul Oficial nr. 453 din 23 iulie 2013 a fost republicata Legea nr. 

503/2004 privind redresarea financiara, falimentul, dizolvarea si 

lichidarea voluntara in activitatea de asigurari. 

Legislatia privind circulatia pe drumurile publice a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 454 din 24 iulie 2013 a fost publicata H.G. 
nr. 480/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului 
de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 
privind circulatia pe drumurile publice, aprobata prin Hotararea 
Guvernului nr. 1.391/2006. 

Principalele prevederi: 

 Autovehiculul, tramvaiul sau remorca ce nu pot fi identificate din cauza lipsei, alterarii ori 

distrugerii elementelor de identificare poansonate sau stantate de constructor, precum si 

autovehiculul ori remorca asamblate din piese ce nu pot fi identificate sau pentru care nu se 

poate stabili identitatea unuia sau mai multor detinatori ori proprietari succesivi nu pot fi 

omologate in vederea admiterii in circulatia pe drumurile publice. Se excepteaza autovehiculul 

si remorca pentru care politia poate stabili provenienta legala a acestora. 

 Persoana care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere, denumita in 

continuare candidat, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

 sa aiba varsta minima prevazuta de art. 20 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 sa fie apta din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din categoria 

pentru care solicita examinarea; 

 sa nu se gaseasca sub incidenta prevederilor art. 24 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu 

exceptia situatiilor cand face dovada ca indeplineste conditiile prevazute de art. 116 din 

acelasi act normativ. 

 Cursul de pregatire teoretica si practica in vederea sustinerii examenului pentru obtinerea 

permisului de conducere este valabil un an de la data absolvirii. 
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Legea privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa 

 a fost republicata 

In Monitorul Oficial nr. 454 din 24 iulie 2013 a fost republicata Legea 
nr. 158/2008 privind publicitatea inselatoare si publicitatea 
comparativa. 
 

Principalele prevederi 

 Prezenta lege are drept scop protectia comerciantilor impotriva publicitatii inselatoare si a 
consecintelor defavorabile ale acesteia, precum si stabilirea conditiilor in care publicitatea 
comparativa este permisa. 

 Dispozitiile prezentei legi se aplica continutului materialelor publicitare si mesajelor publicitare, 
oricare ar fi mijlocul de comunicare ce face posibil transferul informatiei. 

 Comunicatiilor audiovizuale comerciale difuzate in cadrul serviciilor de programe audiovizuale 
le sunt aplicabile prevederile prezentei legi, ale Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile 
si completarile ulterioare, precum si normele de reglementare emise in aplicarea acesteia. 

 In vederea combaterii si stoparii publicitatii inselatoare si a respectarii dispozitiilor privind 
publicitatea comparativa, comerciantii, astfel cum sunt definiti la art. 3 lit. d), precum si 
asociatiile si organizatiile care au un interes legitim pot sa sesizeze Ministerul Finantelor Publice 
sau, dupa caz, Consiliul National al Audiovizualului. 

MFP a aprobat sistemul de raportare contabila a  

operatorilor economici 

In Monitorul Oficial nr. 455 din 24 iulie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 1013/2013 al ministrului Finantelor Publice pentru 
aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2013 a 
operatorilor economici. 

Principalele prevederi: 

  Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2013 a operatorilor economici se aplica persoanelor 
carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor 
Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele 
europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si 
completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri 
mai mare de 220.000 lei. 

 Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2013 a operatorilor economici se aplica, de 
asemenea, societatilor carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu 
Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror 
valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul 
viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile 
ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 
220.000 lei. 

 Pentru intocmirea raportarilor contabile la 30 iunie 2013, incadrarea in criteriul prevazut la 
alin. (1) si (2) se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale ale 
exercitiului financiar precedent, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului 
financiar precedent. Aceleasi prevederi se aplica si in cazul entitatilor care au optat pentru un 
exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991. 
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 Asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor 
 

 

In Monitorul Oficial nr. 456 din 24 iunie 2013 a fost publicata Legea 
nr. 243/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 260/2008 
privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, 
alunecarilor de teren si inundatiilor. 

Principalele prevederi: 

 PAD este valabila pe o perioada de 12 luni, cu incepere, cel mai devreme, de la ora 0,00 a zilei 
urmatoare celei in care s-a platit prima obligatorie. 

 Plata primelor obligatorii se face anticipat, inainte de expirarea valabilitatii PAD. 

 Comisionul incasat de societatile de asigurare autorizate sa practice riscuri de catastrofa, pentru 
asigurarea corespunzatoare PAD, se stabileste prin ordin al presedintelui A.S.F. 

 PAID deconteaza asiguratorilor cheltuielile efectuate cu activitatea de constatare si evaluare a 
prejudiciilor rezultate in urma producerii riscurilor asigurate obligatoriu. Modalitatea de 
repartizare a cheltuielilor ce urmeaza a fi decontate si determinarea plafonului maxim pentru 
asigurarea obligatorie se stabilesc prin norme A.S.F. 

Principalele prevederi: 

  Personalul Directiei generale dezvoltare rurala – Autoritate de management pentru PNDR – 
din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pentru care au fost definite sarcini clare 
si specifice privind pregatirea, managementul, monitorizarea, evaluarea, informarea si controlul 
Programului, beneficiaza de drepturile salariale prevazute in capitolul 16 „Operatiuni de 
asistenta tehnica“ din PNDR 2007–2013, aprobat prin Decizia Comisiei Europene C (2008) 3.831 
din 16 iulie 2008, de aprobare a Programului National de Dezvoltare Rurala, in conditiile in care 
sumele aferente acordarii acestor drepturi salariale sunt rambursabile din FEADR. 

In Monitorul Oficial nr. 456 din 24 iulie 2013 a fost publicata Legea 
nr. 247/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 37/2013 pentru completarea art. 13 din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare 
nerambursabile provenite din Fondul european de garantare 
agricola. 

 Gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul 
european de garantare agricola 

Functionarea Consiliului Economic si Social 

 

In Monitorul Oficial nr. 456 din 24 iulie 2013 a fost publicata 
Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului 
Economic si Social. 

Principalele prevederi: 

 Consiliul Economic si Social este organism consultativ al Parlamentului si al Guvernului 
Romaniei in domeniile de specialitate stabilite prin prezenta lege. 

 Consiliul Economic si Social este institutie publica de interes national, tripartita, autonoma, 
constituita in scopul realizarii dialogului tripartit la nivel national dintre organizatiile patronale, 
organizatiile sindicale si reprezentanti ai asociatiilor si fundatiilor neguvernamentale ai 
societatii civile. 
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Raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea 
prejudiciului asupra mediului 

In Monitorul Oficial nr. 456 din 24 iulie 2013 a fost publicata Legea nr. 
249/2013 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si 
repararea prejudiciului asupra mediului. 

Principalele prevederi: 

 Prejudiciile aduse speciilor si habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative 
identificate anterior, care rezulta din actiunile unui operator care a fost autorizat in mod expres 
de autoritatile competente potrivit prevederilor art. 28 alin. (2) si (6)–(9), precum si art. 38 din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr. 49/2011. 

Guvernul a aprobat premierea elevilor care au obtinut media 10 la 
examenul de bacalaureat 2013 

In Monitorul Oficial nr. 456 din 24 iulie 2013 a fost publicata O.G. 
nr. 13/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare 
referitoare la premierea elevilor care au obtinut media 10 la 
examenul de bacalaureat 2013. 

Principalele prevederi: 

 Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) din art. II O.U.G. nr. 80/2010 pentru completarea 
art. 11 din O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul 
bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar, aprobata cu 
modificari si completari prin Legea nr. 283/2011, se aproba acordarea in anul 2013, in conditiile 
legii, de premii in valoare de 3.000 lei fiecarui absolvent de liceu care a obtinut media 10 la 
examenul de bacalaureat 2013. 

Sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii  
fortei de munca 

 

In Monitorul Oficial nr. 457 din 24 iulie 2013 a fost publicata 
Legea nr. 250/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea 
ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 116/2002 
privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale. 

Principalele prevederi: 

 Angajatorii au obligatia sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca teritoriale, 
ocuparea locurilor de munca vacante care au fost comunicate potrivit alin. (1), in termen de o 
zi de la data ocuparii acestora, in conditiile legii. 

 Procedura de actualizare a Clasificarii ocupatiilor din Romania se aproba prin ordin comun al 
ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al presedintelui 
Institutului National de Statistica. 
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Combaterea macrocriminalitatii ce afecteaza siguranta cetateanului 

In Monitorul Oficial nr. 457 din 24 iulie 2013 a fost publicata Decizia nr. 
269/2013 a Prim-Ministrului pentru modificarea Deciziei prim-
ministrului nr. 233/2013 privind infiintarea Grupului interministerial 
strategic pentru prevenirea si combaterea macrocriminalitatii ce 
afecteaza siguranta cetateanului si functionarea institutiilor publice. 

Principalele prevederi: 

 La lucrarile GIS participa, in calitate de invitati, reprezentanti ai Ministerului Public si ai altor 
autoritati ale administratiei publice, ai mediului academic, ai structurilor asociative ale 
autoritatilor publice locale, precum si ai organizatiilor societatii civile, care pot contribui la 
solutionarea unor probleme aflate pe ordinea de zi. 

Regulamentul de functionare a SNG a fost modificat 

In Monitorul Oficial nr. 457 din 24 iulie 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 549 bis/2013 a Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii pentru modificarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Scolii Nationale de Grefieri, aprobat prin Hotararea 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007. 

Principalele prevederi: 

 Cursurile de formare profesionala continua se organizeaza la sediul Scolii sau la sediile 
instantelor si parchetelor, la centrele de formare din tara aflate in subordinea Ministerului 
Justitiei, Ministerului Public, Consiliului Superior al Magistraturii sau a altor institutii publice, 
precum si la centrele de formare ale regiilor autonome sau ale societatilor cu capital integral de 
stat. 

Statutul senatorilor si deputatilor a fost republicat 

In Monitorul Oficial nr. 459 din 25 iulie 2013 a fost republicata 
Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor. 

Principalele prevederi: 

 Deputatii si senatorii sunt reprezentanti alesi ai poporului roman, prin care acesta isi exercita 
suveranitatea, in conditiile prevazute de Constitutie si de legile tarii. 

 Deputatii si senatorii intra in exercitiul mandatului la data intrunirii legale a Camerei din care 
fac parte, sub conditia validarii alegerii si a depunerii juramantului. 

 Validarea mandatului de deputat sau de senator se face in conformitate cu prevederile 
regulamentului fiecarei Camere. 

 Dupa intrunirea legala a Camerelor si validarea mandatului, fiecare deputat si fiecare senator 
este obligat sa depuna declaratia de avere si declaratia de interese, potrivit legii. 



 

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

  

10 

   
Organizarea structurilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului 

In Moniorul Oficial nr. 461 din 25 iulie 2013 a fost republicat 
Regulamentul/1992 al activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si 
Senatului. 

Principalele prevederi: 

 Parlamentul este alcatuit din Camera Deputatilor si Senat. 

 Camera Deputatilor si Senatul se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile 
Constitutiei Romaniei, cu respectarea prevederilor legilor si ale regulamentelor parlamentare in 
vigoare. 

 Dupa alegerea unui nou Parlament, acesta se reuneste la convocarea Presedintelui Romaniei, in 
cel mult 20 de zile de la alegeri. 

Reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul UE extinse 

In Monitorul Oficial nr. 462 din 26 iulie 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 915/636/2013 al ministrului Finantelor Publice si al ministrului 
Fondurilor Europene privind stabilirea regulilor generale de 
eligibilitate pentru cheltuielile aferente proiectelor/masurilor 
finantate prin Programul de cooperare elvetiano-roman vizand 
reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul UE extinse. 

Principalele prevederi: 

 Prin prezentul ordin sunt reglementate regulile generale de eligibilitate pentru cheltuielile 
aferente tipurilor de asistenta financiara nerambursabila prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) si 
d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar 
general pentru utilizarea contributiei financiare elvetiene nerambursabile acordate Romaniei 
prin intermediul Programului de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor 
economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse, precum si a contributiei nationale 
aferente acestei asistente, aprobata prin Legea nr. 2/2012, finantate prin Programul de 
cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul 
Uniunii Europene extinse. 

Raportarea contabila a societatilor in domeniul asigurarilor 

In Monitorul Oficial nr. 463 din 26 iulie 2013 a fost publicata Norma 
nr. 3/2013 a Autoritatii de Supraveghere Financiara pentru 
punerea in aplicare a Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 
2013 a societatilor din domeniul asigurarilor. 

Principalele prevederi: 

 Sistemul este aplicabil asiguratorilor, reasiguratorilor si brokerilor de asigurare si/sau 
reasigurare, asa cum sunt definiti la art. 2 lit. A pct. 5, lit. B pct. 39 si lit. C pct. 57 din Legea nr. 
32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
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In Monitorul Oficial nr. 451 din 23 iulie 2013 a fost republicata Legea 
nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor. 

Principalele prevederi: 

 In termen de 12 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei 
legi, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice elaboreaza si aproba, prin ordin al 
ministrului, reglementarea tehnica privind metodologia de calcul al performantei energetice a 
cladirilor, denumita in continuare metodologie. 

 Metodologia cuprinde, in principal, urmatoarele elemente: 

 caracteristicile termotehnice ale elementelor ce alcatuiesc anvelopa cladirii, 
compartimentarea interioara, inclusiv etanseitatea la aer; 

 instalatiile de incalzire si de alimentare cu apa calda de consum, inclusiv caracteristicile in 
ceea ce priveste izolarea acestora; 

 instalatia de climatizare/conditionare a aerului; 

 instalatia de ventilare mecanica; 

 instalatia de iluminat integrata a cladirii, in principal sectorul nerezidential; 

 pozitia si orientarea cladirilor, inclusiv parametrii climatici exteriori; 

 sistemele solare pasive si de protectie solara; 

 ventilarea naturala; 

 conditiile de climat interior, inclusiv cele prevazute prin proiect; 

 aporturile interne de caldura. 

RIL admis. Comunicarea procesului-verbal de constatare si sanctionare 
contraventionala 

In Monitorul Oficial nr. 450 din 23 iulie 2013 a fost publicata Decizia 
nr. 10/2013 a ICCJ din 10 iunie 2013 privind interpretarea si 
aplicarea dispozitiilor art. 27 teza I raportat la art. 14 alin. (1), art. 
25 alin. (2) si art. 31 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contraventiilor, cu referire la caracterul alternativ sau 
subsidiar al celor doua modalitati de comunicare a procesului-
verbal de constatare si sanctionare contraventionala si a instiintarii 
de plata. 

Principalele prevederi: 

 ICCJ a admis recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa 
Inalta Curte de Casatie si Justitie. 

 Modalitatea de comunicare a procesului-verbal de contraventie si a instiintarii de plata, prin 
afisare la domiciliul sau sediul contravenientului, este subsidiara comunicarii prin posta, cu 
aviz de primire. 

 Cerinta comunicarii procesului-verbal de contraventie si a instiintarii de plata este indeplinita si 
in situatia refuzului expres al primirii corespondentei, consemnat in procesul-verbal incheiat de 
functionarul postal. 

Care este metodologia de calcul a performantei energetice a cladirilor 
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  RIL admis. Timbrarea cererilor pentru incuviintarea executarii silite 

In Monitorul Oficial nr. 458 din 24 iulie 2013 a fost publicata Decizia nr. 
12/2013 a ICCJ, completul competent sa judece recursul in interesul 
legii din data de 10 iunie 2013 privind interpretarea si aplicarea 
dispozitiilor art. 14 si art. 20 alin. (1)–(3) din Legea nr. 146/1997 privind 
taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, si 
a dispozitiilor art. 11 si 12 din Normele metodologice pentru aplicarea 
Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru. 

Principalele prevederi: 

 ICCJ a decis admiterea recursului in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului 
de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. 

 In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 3 lit. o) din Legea nr. 146/1997 privind taxele 
judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, cu referire la art. 373 indice 1 din 
Codul de procedura civila, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, ori, dupa caz, la 
art. 665 din Codul de procedura civila, adoptat prin Legea nr. 134/2010, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, stabileste ca: 

 Cererea de incuviintare a executarii silite formulata de catre un creditor impotriva aceluiasi 
debitor, in baza mai multor titluri executorii, se timbreaza in functie de fiecare titlu executoriu 
supus verificarii instantei de executare. 

 Dispozitiile art. 12 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele 
judiciare de timbru, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 760/C/1999, se aplica si 
cererilor de incuviintare a executarii silite formulate in baza unui titlu executoriu, impotriva 
aceluiasi debitor, de catre mai multi creditori aflati intr-un raport de indivizibilitate sau de 
solidaritate. 

RIL admis. Inlocuirea sanctiunii disciplinare a angajatului  

de catre instanta 

In Monitorul Oficial nr. 460 din 25 iulie 2013 a fost publicata Decizia 
nr. 11/2013 a ICCJ din 10 iunie 2013 cu privire posibilitatea 
instantei de judecata, sesizate cu o contestatie impotriva deciziei 
prin care s-a luat o masura disciplinara impotriva salariatului, de a 
inlocui sanctiunea disciplinara aplicata de catre angajator. 

Principalele prevederi: 

 ICCJ a admis recursurile in interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curtii de Apel 
Bucuresti si de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si, 
in consecinta: 

 In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 252 alin. (5) raportat la art. 250 din Codul muncii 
stabileste ca: 

 Instanta competenta sa solutioneze contestatia salariatului impotriva sanctiunii disciplinare 
aplicate de catre angajator, constatand ca aceasta este gresit individualizata, o poate inlocui 
cu o alta sanctiune disciplinara. 
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RIL admis. Revizuirea din oficiu a pensiilor 

In Monitorul Oficial nr. 464 din 26 iulie 2013 a fost publicata Decizia nr. 
9/2013 a ICCJ din 10 iunie 2013 privind interpretarea si aplicarea 
dispozitiilor art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 59/2011 pentru stabilirea unor 
masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)–h) din Legea nr. 
119/2010, cu referire la revizuirea din oficiu a pensiilor prevazute de 
art. 1 lit. c)–h) din Legea nr. 119/2010, atunci cand printr-o hotarare 
judecatoreasca definitiva si irevocabila s-au dispus anularea deciziei de 
recalculare. 

Principalele prevederi: 

 Intr-o prima orientare jurisprudentiala, majoritara, deciziile de revizuire emise in temeiul art. 1 
alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2011, aprobata prin Legea nr. 109/2012, 
au fost mentinute ca legale, retinandu-se ca prin acest act normativ a fost reglementata o alta 
etapa in procesul de transformare a pensiilor speciale in pensii de asigurari sociale, etapa in care 
s-a procedat la revizuirea, cu respectarea principiului contributivitatii, a cuantumului pensiilor 
prevazute de art. 1 lit. c)–h) din Legea nr. 119/2010 care au facut obiect al recalcularii. 

 Intr-o a doua orientare jurisprudentiala, minoritara, deciziile de revizuire au fost anulate, 
considerandu-se ca dispozitiile art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2011, 
aprobata prin Legea nr. 109/2012, nu sunt aplicabile, intrucat se incalca autoritatea de lucru 
judecat izvorata din hotarari judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit in favoarea 
reclamantilor dreptul de a beneficia in continuare de pensia speciala, in cuantumul avut anterior 
aplicarii Legii nr. 119/2010, cu modificarile ulterioare, invocandu-se principiile ce decurg din 
jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului (Cauza Pravednaya impotriva Rusiei, 
Hotararea din 18 noiembrie 2004). 

 ICCJ a decis admiterea recursurilor in interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curtii 
de Apel Pitesti si de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si 
Justitie si, in consecinta: 

 In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
59/2011, aprobata prin Legea nr. 109/2012, stabileste ca sunt supuse revizuirii si pensiile 
prevazute de art. 1 lit. c)–h) din Legea nr. 119/2010, cu modificarile ulterioare, care au facut 
obiectul recalcularii conform prevederilor aceleiasi legi, atunci cand deciziile de recalculare emise 
in temeiul Legii nr. 119/2010, cu modificarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 737/2010 
au fost anulate prin hotarari judecatoresti irevocabile, fiind mentinut cuantumul pensiei 
anterioare, fara a se putea retine puterea de lucru judecat a acestor din urma hotarari. 
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Deputatilor si Senat 

Procesul legislativ la Camera Deputatilor si Senat 

 
  

 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Masuri concrete privind aplicarea Strategiei UE impotriva proliferarii armelor de distrugere in masa 

 

In Jurnalul Oficial nr. L198 din 23 iulie 2013 a fost publicata Decizia 2013/391/PESC a Consiliului din 22 iulie 
2013 in sprijinul punerii concrete in aplicare a Rezolutiei 1540 (2004) a Consiliului de Securitate al 
Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la neproliferarea armelor de distrugere in masa si a vectorilor 
acestora. 
Obiectivul global al deciziei il constituie promovarea punerii in aplicare a Rezolutiei 1540 (2004) [RCSONU 
1540 (2004)] si a Rezolutiei 1977 (2011) [RCSONU 1977 (2011)] ale Consiliului de Securitate al Organizatiei 
Natiunilor Unite in cadrul punerii in aplicare a strategiei UE impotriva proliferarii armelor de distrugere in 
masa prin masuri specifice avand urmatoarele obiective specifice: sporirea eforturilor si a capacitatilor 
nationale si regionale relevante, in principal prin consolidarea capacitatilor si facilitarea asistentei; contributia 
la punerea concreta in aplicare a recomandarilor specifice ale Evaluarii globale 2009 privind stadiul punerii in 
aplicare a RCSONU 1540 (2004), in special in domeniile asistentei tehnice, cooperarii internationale si 
sensibilizarii publice. 
 
Accesul la Sistemul de Informatii privind Vizele va fi deschis din 1 septembrie 2013 
 

In Jurnalul Oficial nr. L198 din 23 iulie 2013 a fost publicata Decizia Consiliului din 22 iulie 2013 de stabilire a 
datei de la care produce efecte Decizia 2008/633/JAI privind accesul la Sistemul de informatii privind vizele 
(VIS) in vederea consultarii de catre autoritatile desemnate ale statelor membre si de catre Europol in scopul 
prevenirii, depistarii si cercetarii infractiunilor de terorism si a altor infractiuni grave. 
 
Masuri privind combaterea fenomenelor de frauda neprevazuta si masiva in materie de TVA 
 

In Jurnalul Oficial nr. L201 din 26 iulie 2013 a fost publicata Directiva 2013/42/UE a Consiliului din 22 iulie 
2013 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata in ceea ce 
priveste un mecanism de reactie rapida impotriva fraudelor in materie de TVA. 
Aceste modificari au fost luate avand in vedere numeroasele cazuri de frauda care s-au produs, iar o reactie 
rapida si exceptionala la cazurile noi de frauda neprevazuta este garantata cel mai bine printr-o masura 
speciala bazata pe un mecanism de reactie rapida („MRR”) care consta in optiunea aplicarii unei taxari inverse 
pe o perioada scurta, in urma notificarii corespunzatoare de catre statul membru in cauza. 
 
Modificari privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata 
 

In Jurnalul Oficial nr. L201 din 26 iulie 2013 a fost publicata Directiva 2013/43/UE a Consiliului din 22 iulie 
2013 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata in ceea ce 
priveste aplicarea facultativa si temporara a mecanismului de taxare inversa in legatura cu furnizarea 
anumitor bunuri si servicii care prezinta risc de frauda. 
Astfel, pentru a se asigura posibilitatea de a se aplica mecanismul taxarii inverse pe o durata suficienta pentru 
a fi eficace si pentru a permite o evaluare ulterioara, termenul initial, stabilit la 30 iunie 2015, va fi extins pana 
in data de 30 iunie 2017.  
 
Comisia face recomandari privind actinile colective in incetare sau in despagubire in cazul incalcarii 
drepturilor conferite de legislatia Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. L201 din 26 iulie 2013 a fost publicata Recomandarea Comisiei din 11 iunie 2013 
privind principii comune aplicabile actiunilor colective in incetare si in despagubire introduse in statele 
membre in cazul incalcarii drepturilor conferite de legislatia Uniunii, 
Scopul recomandarii este sa faciliteze accesul la justitie, sa puna capat practicilor ilegale si sa permita 
persoanelor prejudiciate sa obtina despagubiri in cazul unui prejudiciu colectiv cauzat de incalcari ale 
drepturilor conferite de legislatia Uniunii, asigurand, in acelasi timp, masuri procedurale de protectie adecvate 
pentru evitarea introducerii abuzive de actiuni in justitie. 
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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. 

Astfel, au fost publicate proiectele si instrumentele de motivare pentru organizarea si functionarea:  

 Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat 
 Biroului Roman de Metrologie Legala 
 Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie 
 Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor 
 Oficiului de Compensare pentru Achizitii de Tehnica Speciala 
 Agentiei Nucleare si pentru Deseuri Radioactive 
 Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci. 
 
 Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt 
asteptate pe adresa de e-mail: dezbateri_publice@minind.ro, in termen de 10 de zile. 

Ministerul Economiei ia masuri pentru reorgani-
zarea unor institutii din subordine 
 
Ministerul Economiei a publicat pe 26 iulie o serie de proiecte privind 
organizarea si functionarea unor oficii, agentii, inspectii si birouri. 
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Legea privind asistenta judiciara internationala in materie  
civila si comerciala va fi completata 

Ministerul Justitiei a publicat pe 25 iulie un proiect de lege pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 189/2003 privind asistenta judiciara 
internationala in materie civila si comerciala, republicata in M.Of. nr. 543 
din 5 august 2009. 

Schimbari preconizate:  

 proiectul cuprinde norme prin care sunt stabilite, cu claritate, atributiile MJ, in calitate de 
autoritate centrala, in domeniile de asistenta judiciara prevazute de art. 1 din lege, cu 
preponderenta, in efectuarea procedurii comunicarii de acte judiciare si extrajudiciare in 
strainatate, la solicitarea autoritatilor romane;  

 pornind de la regula potrivit careia asistenta judiciara internationala priveste un ansamblu de 
proceduri de cooperare intre autoritati judiciare, in cadrul sau in vederea solutionarii unui proces 
s-au redefinit/ uniformizat notiunile/ termenii de „autoritate solicitanta/ autoritate solicitata” 
precum si cele de „act judiciar”/ act extrajudiciar”; 

 se abroga dispozitiile Capitolului V „Accesul la justitie al strainului”; 

 se aduc modificari si completari Capitolului V „Dispozitii privind asistenta judiciara dintre 
Romania si Statele Membre ale Uniunii Europene” determinate de modificarile intervenite in 
legislatia comunitara in domeniu 

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

Normele privind infiintarea fondurilor pentru gestionarea  
riscurilor in agricultura au fost elaborate 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a publicat pe 25 iulie un proiect 
de hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor O.U.G. nr. 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor 
mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de 
compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de 
boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu. 

Schimbari preconizate:  

1. completarea cadrului legislativ specific cu prevederi de ordin tehnic; 
 

2. reglementarea implicarii si competentelor tehnice ale diferitelor institutii aflate in subordinea sau in 
coordonarea MADR in aplicarea masurilor adoptate prin O.U.G. nr. 64/2013.  
 

3. constituie temeiul legal pentru elaborarea si aprobarea dispozitiilor si instructiunilor complementare sau 
periodice absolut necesare pentru implementarea si functionarea efectiva in premiera pentru Romania a 
schemei de ajutor specific pentru sustinerea infiintarii si functionarii fondurilor mutuale, acreditarea si monito-
rizarea acestora si pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor 
pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu. 
 

 Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt 
asteptate pe adresa de e-mail: mihaela.ciuciureanu@madr.ro, in termen de 10 de zile. 
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  A U G U S T    

Miercuri 7 

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

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

OPANAF 
1165/2009 

Agenda obligatiilor fiscale 7 August 

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

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/decl_092_2009.pdf
http://www.infolegal.ro/agenda-obligatiilor-fiscale-aprilie/2012/04/04/agenda-obligatiilor-fisc
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Riscul asigurat si politele de asigurare in privinta activitailor exercitate de 
notarii publici 

 Polita de asigurare va contine riscul asigurat, 
primele anuale de asigurare, modul si 
procedurile de acordare a despagubirilor. 

 Asigurarea este valabila de la inceperea 
activitatii notarului public si pana la incetarea 
calitatii sale, fi ind operanta atat pentru 
perioada in care notarul public este in exercitiul 
functiei, cat si dupa aceasta perioada, cu 
conditia ca evenimentul asigurat sa se fi produs 
in timpul exercitiului functiei. 

 Nerespectarea in cursul anului a termenului 
pentru depunerea primelor de asigurare 
subscrise, fara aprobarea Casei de Asigurari, 
atrage dupa sine, in anul respectiv neacordarea 
de despagubiri. 

 Valoarea primelor de asigurare anuale 
subscrise reprezinta optiunea fi ecarui notar 
public si este cuprinsa intre 500 si 2.000 lei, 
pentru primul eveniment asigurat/an. 

 

Riscul asigurat reprezinta prejudiciul cauzat de notarii publici, din culpa, prin 
fapte si acte juridice notariale. Polita de asigurare reprezinta contractul de 

asigurare incheiat intre Casa de Asigurari si notarii publici. 

Pentru producerea, in decursul aceluiasi an, si a altor evenimente asigurate, se va achita 
fransiza obligatorie in valoare de 10% din fi ecare dauna lichidabila. 
 
 

Va dorim lectura placuta 

 

 

Autor: Dan Cimpoeru 

                       Malpraxisul, editura C.H.Beck, 2013. 

 

 
 

http://www.beckshop.ro/malpraxisul-p6353.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte+recomandata&utm_campaign=promo+beckshop
http://www.beckshop.ro/malpraxisul-p6353.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte+recomandata&utm_campaign=promo+beckshop
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19 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Tutoriale Legalis 2.0 

Cautarea unui Monitor Oficial in Legalis 2.0!  

Orice numar al Monitorului Oficial, disponibil in Legalis 2.0, poate fi gasit in primul rand cu ajutorul 
liniei simplificate de cautare. Pentru cautarile mai complexe, va recomandam sa alegeti din lista de 
masti avansate de cautare, masca dedicata Monitorului Oficial, unde puteti selecta atat luna de 
aparitie, cat si anul sau tipul monitorului – simplu sau bis.  

 

 Exemple utile: 

Folositi: 

 MO nr/an (ex: MO 483/2013)  daca stiti exact ce monitor cautati 

 MO nr bis/2013 (ex: MO 463 bis/2013) daca monitorul cautat este bis 

 Optiunea bis din masca avansata de cautare, daca doriti sa vedeti toate monitoarele  
Bis din Legalis 2.0.  

Sfat: restrangeti aceasta cautare selectand anul sau chiar luna din aceeasi masca 

 Sortati dupa data sau relevanta lista monitoarelor rezultate in urma unei cautari 

    Salvati lista de rezultate daca doriti sa o accesati mai tarziu 

 

Monitorul Oficial este principala sursa de informatie in orice aplicatie legislativa. De aceea, 
pentru a aduce cat mai aproape ceea ce este important, in Legalis 2.0 aveti acces la mai multe 
unelte care va ajuta sa consultati rapid textul integral al oricarui act publicat in Monitorul Oficial 
partea I sau partea I bis.  
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