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Tranzactionarea pe piata centralizata de energie electrica a fost 
reglementata 

In Monitorul Oficial nr. 467 din 29 iulie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 
49/2013 al Autoritatii Nationale de reglementare in Domeniul Energiei 
pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de 
tranzactionare pe piata centralizata cu negociere dubla continua a 
contractelor bilaterale de energie electrica. 

Principalele prevederi 

 Dispozitiile Regulamentului se aplica titularilor de licenta din sectorul energiei electrice si 
operatorului pietei centralizate cu negociere dubla continua, din cadrul pietei de energie 
electrica cu negociere dubla continua.  

  Modalitati de tranzactionare pe piata de energie electrica, precum si diferite tipuri de 
contracte bilaterale specifice acestor modalitati. 

 Masuri preventive pentru asigurarea transparentei si accesului nediscriminatoriu pe piata de 
energie electrica cu negociere dubla continua. 

 

 

îîî 

In Monitorul Oficial nr. 472 din 30 iulie 2013 a fost publicata 
Ordonanta privind reglementarea unor masuri  fiscal-bugetare 
pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente 
corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la 
conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice. 

Corectiile financiare in materia achizitiilor publice vot fi suportate de la 
bugetul de stat 

Principalele prevederi 

 Ordonanta se aplica beneficiarilor de fonduri europene, institutiilor publice locale, respectiv 
comunele, orasele, municipiile, sectoarele municipiului Bucuresti, judetele, municipiul 
Bucuresti, institutii publice din subordinea acestora, cu personalitate juridica, indiferent de 
modul de finantare a activitatii acestora, din cadrul Programului operational regional 2007–
2013, pana la sfarsitul perioadei de implementare a Programului. 

 Începand cu data de 2 august, creantele bugetare rezultate din corectiile financiare si sumele 
de recuperat rezultate in urma stabilirii corectiilor se suporta de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. 
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Regulile de eligibilitate ale cheltuielilor din cadrul programelor 
operationale se modifica 

In Monitorul Oficial nr. 480 din 1 august 2013 a fost publicata 
Hotararea Guvernului nr. 523/2013 pentru completarea Hotararii 
Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate ale 
cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin 
programele operationale. 

Principalele prevederi 

 Se adauga o exceptie pentru regula conform careia, pentru a fi eligibila, o cheltuiala trebuie 
sa indeplineasca, printre altele, conditia ca aceasta sa fie in conformitate cu prevederile 
deciziei/ordinului de finantare sau ale contractului de finantare, incheiat de catre autoritatea 
de management sau organismul intermediar, pentru si in numele acesteia. 

 Exceptia de la aceasta prevedere presupune ca  cheltuielile realizate in cadrul proiectelor 
majore din domeniul mediu, pentru care s-a stabilit admisibilitatea de catre Comisia 
Europeana, dar pentru care nu s-a emis o decizie a Comisiei Europene in aplicarea art. 41 al 
Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006, sunt eligibile in conformitate cu prevederile art. 
56 si 78 din Regulament daca indeplinesc urmatoarele conditii specifice: 

a) a fost emis ordinul de aprobare a depunerii cererilor de rambursare de catre 
beneficiari 

b) sunt in conformitate cu prevederile cererii de finantare pentru care a fost tabilita 
admisibilitatea de catre Comisia Europeana. 

ANAF are o noua structura incepand cu 1 august 

In Monitorul Oficial nr. 473 din 30 iulie 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea 
Agentiei Nationale de Administratie Fiscala. 

Principalele prevederi 

 Se infiinteaza in subordinea ANAF directii generale regionale ale finantelor publice, institutii 
publice cu personalitate juridica, care inlocuiesc cele 42 de directii judetene ale finantelor 
publice, in acord cu planul de reorganizare regionala a teritoriului tarii; 

 Se instituie o noua structura in cadrul Agentiei, si anume Directia generala antifrauda 
fiscala, care are atributii de prevenire, descoperire si combatere a actelor si faptelor de 
evaziune fiscala si frauda fiscala si vamala. In cadrul acesteia vor functiona directii 
regionale antifrauda fiscala. 

 Directiile generale regionale din cadrul ANAF sunt in numar de opt si vor avea sediul in 
urmatoarele orase, in functie de aria lor de competenta: Iasi, Galati, Ploiesti, Craiova, 
Timisoara, Cluj-Napoca, Brasov si Bucuresti, iar directiile regionale antifrauda fiscala isi vor 
avea sediul in orasele Suceava, Constanta, Alexandria, Targu-Jiu, Deva, Oradea, Sibiu si 
Bucuresti. 
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Codul Fiscal a fost modificat 

Principalele prevederi 

 In domeniul regimului fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene, s-au 
introdus  noi dispozitii privind societatile aflate sub incidenta legislatiei croate. 

 Cota redusa de 9% se va aplica si pentru  

- toate sortimentele de paine si specialitati de panificatie (minibaghete, cornuri, chifle etc) care se 
incadreaza in codul CAEN/CPSA 107; 

- faina alba de grau, faina semialba de grau, faina neagra de grau si faina de secara, care se 
incadreaza la codul CAEN/CPSA 1061; 

- triticum spelta, grau comun si meslin, care se incadreaza la codul NC 1001 99 00, si secara, care se 
incadreaza la codul NC 1002 90 00 

-  inregistrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA 

- limitele de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de beneficiari de la persoane 
impozabile. 

 Noi produse accizabile: 

- bijuterii din aur si din platina 

- confectii de blanuri naturale 

- iahturi si alte nave si ambarcatiuni 

- autoturisme a caror capacitate cilindrica este mai mare sau egala cu 3.000 cm3  

- arme de vanatoare si arme de uz personal 

- cartuse cu glont si alte tipuri de munitie 

 s-a modificat  calculul accizelor privind bauturile alcoolice: nivelul accizei pe alcoolul etilic va fi de 
1.000 euro/hl alcool pur. 

 

In Monitorul Oficial nr. 490/2013 a fost publicata Ordonanta 
Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea si completarea legii nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri fiscal-
bugetare. 
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ANAF a stabilit cuantumul contributiei de asigurari sociale de sanatate 

Principalele prevederi 

 Formularul 630, si anume decizia de impunere anuala pentru stabilirea CASS se utilizeaza pentru 
„stabilirea obligatiilor anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate, precum si 
pentru regularizarea sumelor datorate cu titlu de plati anticipate.” 

  Formularul se emite pentru fiecare categorie de venit pentru care se stabileste contributia de 
asigurari sociale de sanatate, in conformitate cu prevederile  Codului fiscal. 

 Formularul se va considera comunicat in termen de 15 zile de la afisarea anuntului la sediul sau pe 
pagina de internet ANAF. In cazul in care nu se respecta aceasta prevedere, actul administrativ 
fiscal nu va fi opozabil contribuabilului, neproducand efecte juridice.   

In Monitorul Oficial nr. 485 din 2 august 2013 a fost publicat Ordinul nr. 
938/2013 al presedintelui Agentiei Nationale de Administratie Fiscala 
pentru aprobarea formularului 630 „Decizie de impunere anuala pentru 
stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate”. 

Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici a fost aprobat 

In Monitorul Oficial nr. 479/2013 din 1 august 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 2.333/2013 al ministrului justitiei privind aprobarea 
Regulamentului de aplicare al Legii notarilor publici si a activitatii 
notariale nr. 36/1995. 

Principalele prevederi 

Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici ce a fost aprobat pe 1 august cuprinde numeroase 

prevederi cu privire la activitatea notarială şi calitatea de notar, reglementând aspecte care ţin de 

această sferă, printre care:  

 Dobandirea calitatii de notar, competenta notarilor publici 

 Organizarea notarilor publici 

 Schimbarea si inregistrarea sediului biroului notarial 

 Incetarea calitatii de notar public si suspendarea din functie 

 Controlul, evidentele si arhiva activitatii notariale 

 Organizarea si functionarea Uniunii Nationale a Notarilor Publici (UNNP) si ale Centrului National 

de Administrare a Registrelor Notariale 

 Raspunderea civila si disciplinara a notarilor 

 Proceduri specifice: procedura actelor notariale, procedura lichidarii pasivului succesoral si 

procedura divortului pe cale notariala, procedura medierii si arbitrajului pentru solutionarea 

litigiilor interprofesionale 

Efectuarea si legalizarea traducerilor; legalizarea semnaturi interpretului si traducatorului 

autorizat 
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CSM modifica regulamentul de ordine interioara al instantelor 
judecatoresti 

In Monitorul Oficial nr. 468 din 29 iulie 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 711/2013 a Consiliului National al Magistraturii prin 
care se modifica Regulamentul de ordine interioara al instantelor 
judecatoresti , aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 387/2005. 

Principalele prevederi 

 Aceasta Hotarare aduce modificari si completari cu privire la: 

 Condica sedintelor de judecata 

Registrul de evidenta al sesizarilor privind confirmarea si autorizarea interceptarilor si 
inregistrarilor pe banda magnetica sau pe orice alt tip de suport 

 Accesul la registrul de evidenta al incheierilor 

 Repartizarea cauzelor in cadrul instantei. 

 

ANL stabileste valoarea locuintelor pentru tineri 

In Monitorul Oficial nr. 477 din 32 iulie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 2.401/2013 al ministrului dezvoltarii regionale al 
administratiei publice pentru stabilirea valorii de inlocuire pe 
metru patrat pentru anul 2013, in vederea vanzarii locuintelor 
pentru tineri. 

Principalele prevederi 

  Pentru anul 2013, valoarea de inlocuire este reprezentata de valoarea medie ponderata pe 
metru patrat, calculata pe baza valorii contractelor de antrepriza incheiate, in conditiile legii, in 
cursul anului 2012 de catre Agentia Nationala pentru Locuinte cu antreprenorii, care se 
majoreaza cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderata pe metru 
patrat a locuintelor puse in functiune in anul 2012 in cadrul Programului de constructii de 
locuinte pentru tineri si valoarea medie ponderata pe metru patrat contractata la momentul 
inceperii lucrarilor acestor locuinte. 

 Coeficientul a fost calculat in baza valorilor de investitii pentru un numar de 28 de obiective 
puse in functiune pe parcursul anului 2012, cu un numar de 1595 de locuinte si un total de 
124.723,27 mp suprafata construita desfasurata. 

     Valoarea de inlocuire pe metru patrat pentru anul 2012 este de 326 euro/mp, inclusiv TVA.  
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 MAI emite instructiuni privind raspunderea materiala a militarilor 
pentru pagubele produse Ministerului de Afaceri Interne 

 

 

In Monitorul Oficial nr. 469 din 29 Iulie 2013 au fost publicate 
Instructiunile nr. 114/2013 privind raspunderea materiala a 
personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor 
Interne. 

Principalele prevederi 

 Instructiunile au ca obiect aplicarea prevederilor OG nr. 121/1998 privind raspunderea 
materiala a militarilor pentru executarea in mod unitar in cadrul MAI a normelor legale 
privind raspunderea materiala a personalului propriu si evaluarea pagubelor produse acestui 
minister. 

 Prevederile ordonantei se aplica atat militarilor, si anume: militarii in termen, militari cu 
termen redus, rezervisti concentrati sau mobilizati, elevi si studenti ai institutiilor militare de 
invatamant, militari angajati pe baza de contract si cadre militare, politisti-functionari publici 
cu statul special, cat si „salariatilor civili”, personalului contractual si politistii. Raspunderea 
materiala a acestora se stabileste ]n mod distinct de raspunderea penala, administrativa sau 
disciplinara. 

Programul Kogalniceanu creste valoarea creditelor  
acordate IMM-urilor 

 

In Monitorul Oficial nr. 486 din 2 august 2013 a fost publicat 
Ordinul 1.020/1.704/2013 privind modificarea si completarea 
Ordinului nr. 2.479/3.525/2011 privind aprobarea Programului 
Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii  

Principalele prevederi 

 Programul desfasurat pe perioada 2011-2013 pentru incurajarea si stimularea intreprinderilor 
mici si mijlocii a fost modificat, astfel incat creditele acordate IMM-urilor s-au majorat in mare 
masura. Astfel,  cuantumul unei linii de credit pe parcursul anului 2012 a avut valoarea maxima 
de 125.000lei/I.M.M./an, acum crescand la 400.000 lei/I.M.M./an. 

 Garantia in numele si in contul statului se acorda numai in situatia in care beneficiarul 
programului nu dispune de garantii suficiente pentru accesarea liniei de credit. 

 Valoarea garantiei va fi de maxim 80%, nedepasind suma de 320.000 lei din valoarea totala a 
creditului. 

 Garantia creditului va fi acordata de FNGCIMM (Fondul National de Garantare a Creditelor 
pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii). 

 Dobanzile, comisioanele si alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse in 
valoarea garantiei. 

 Posibilitatea ca in cadrul Programul Mihail Kogalniceanu sa se poata acorda garantii 
independent de subventia de dobanda. In acest caz, garantiile se pot acorda pana in ultima zi a 
acestui an, valabilitatea lor nedepasind data de 2 octombrie 2014. 

 Nu pot beneficia de facilitatile programului Mihail Kogalniceanu I.M.M.-urile din domeniile: 

- Asigurari si intermedieri financiare 

- Tranzactii imobiliare 
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Romania condamnata la CEDO in cauza Bernd contra Romaniei pentru 
incalcarea dreptului la un proces echitabil 

In Monitorul Oficial nr. 471 din 30 Iulie 2013 a fost publicata Hotararea 
din 16 aprilie 2013 in cauza Bernd impotriva Romaniei (Cererea nr. 
23.456/04). 

Principalele prevederi 

 La originea cauzei se afla Cererea nr. 23.456/04 indreptata impotriva Romaniei prin care un 
resortisant al acestui stat, domnul Siegle Bernd a sesizat Curtea la data de 19 mai 2004. 

 Reclamantul a invocat in special incalcarea dreptului la un proces echitabil garantat de 
articolului 6 §1 din Conventie. 

 La 7 ianuarie 2009, cererea a fost comunicata Guvernului. In conformitate cu art. 29 alin. (1) din 
Conventie, Curtea a hotarat ca admisibilitatea si fondul cauzei vor fi examinate impreuna. 
Constatand ca acest capat de cerere nu este in mod vadit nefondat in sensul art. 35 alin. (3) din 
Conventie si ca nu prezinta niciun alt motiv de inadmisibilitate, Curtea il declara admisibil. 

 Reclamantul a denuntat o atingere adusa principiului securitatii raporturilor juridice pe motiv ca 
prin Hotararea definitiva din 20 noiembrie 2003, care a calificat faptele in litigiu drept 
contraventie, Tribunalul Timis a pus la indoiala autoritatea de lucru judecat a unei hotarari 
definitive pe care el insusi a pronuntat-o la 8 iunie 2003 si l-a achitat pe M.A. pentru savarsirea 
acelorasi fapte. De asemenea, se plange de rezultatul procedurii si de lipsa de impartialitate a 
instantelor interne. 

 Motivarea Curtii. Curtea reaminteste ca dreptul la un proces echitabil, garantat de art. 6 §1 din 
Conventie, trebuie interpretat in lumina preambulului Conventiei, care enunta suprematia 
dreptului ca element al patrimoniului comun al statelor contractante. In temeiul acestui 
principiu, nici o parte sau autoritate a statului nu este indreptatita sa ceara revizuirea unei 
hotarari definitive si executorii cu scopul de a obtine o reexaminare a cauzei si o noua decizie la 
problema sa, decat atunci cand motive substantiale si imperative impun acest lucru. 

 De asemenea, Curtea observa ca, in toate sistemele juridice, autoritatea de lucru judecat a unei 
hotarari judecatoresti definitive implica limitari ad personam si ad rem. In consecinta, in ceea ce 
priveste prezenta cauza, Curtea accepta argumentul Guvernului potrivit caruia nu a existat nicio 
identitate a partilor, nici a obiectului celor doua proceduri interne, contrar cerintelor impuse de 
art. 1.201 din Codul civil in ceea ce priveste autoritatea de lucru judecat in dreptul roman. 

  Tribunalul a incalcat principiul securitatii raporturilor juridice. Dat fiind acest fapt, a fost incalcat 
dreptul la un proces echitabil in sensul art. 6 §1 din Conventie. 

Prin urmare, aceasta prevedere din Conventie a fost incalcata. 

 Prejudiciu. Curtea nu considera necesar a acorda reclamantului o indemnizatie cu titlu de 
prejudiciu material, ci doar suma de 3000 euro cu titlu de prejudiciu moral.  

 CURTEA: 

1. declara cererea admisibila; 

2. hotaraste ca a fost incalcat art. 6 §1 din Conventie (dreptul la un proces echitabil); 

3. hotaraste ca nu este necesar sa examineze separat capatul de cerere intemeiat pe art. 6 din 
Conventie referitor la rezultatul procedurii si impartialitatea instantelor; 

4. hotaraste ca nu este necesar sa se examineze capatul de cerere intemeiat pe art. 1 din Protocolul 
nr. 1 la Conventie; 

5. respinge cererea de acordare a unei reparatii echitabile pentru celelalte capete de cerere. 
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Deputatilor si Senat 

Procesul legislativ la Camera Deputatilor si Senat 

 
  

 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Protocolul privind transporturile intra in vigoare la 25 septembrie 2013 
 

In Jurnalul Oficial nr. L206 din 2 august 2013 a fost publicata Nota privind intrarea in vigoare a Protocolului 
privind aplicarea Conventiei alpine din 1991 in domeniul transporturilor (Protocolul privind transporturile). 
Protocolul mentionat, incheiat in numele Uniunii Europene la 10 iunie 2013, intra in vigoare la 25 septembrie 
2013, in conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din protocol. Protocolul a fost publicat in JO L 323, 
8.12.2007, p. 15, impreuna cu decizia privind semnarea. 
 
A fost modificat Acordul privind orientarile pentru creditele la export care beneficiaza de sprijin public 
 

In Jurnalul Oficial nr. L207 din 2 august 2013 a fost publicat Regulamentul delegat (UE) nr. 727/2013 al 
Comisiei din 14 martie 2013 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 1233/2011 al Parlamentului 
European si al Consiliului privind aplicarea anumitor orientari in domeniul creditelor la export care 
beneficiaza de sustinere oficiala. 
Scopul principal al Acordului privind orientarile pentru creditele la export care beneficiaza de sprijin public 
este acela de a oferi un cadru care sa permita un mod de folosire ordonat al creditelor la export care 
beneficiaza de sprijin public. Acordul urmareste sa promoveze conditii echitabile pentru sprijinul public, 
astfel cum este definit la articolul 5 litera (a), in scopul de a incuraja concurenta intre exportatori bazata pe 
calitatea si pretul bunurilor si serviciilor exportate, mai degraba decat pe cele mai favorabile conditii 
financiare care beneficiaza de sprijin public. 
 
Incepand cu 1 august 2013 se aplica normele privind ajutoarele de stat pentru masurile de sprijin in 
favoarea bancilor 
 

In Jurnalul Oficial nr. C216 din 30 iulie 2013 a fost publicata Comunicarea Comisiei privind aplicarea, de la 1 
august 2013, a normelor privind ajutoarele de stat pentru masurile de sprijin in favoarea bancilor in contextul 
crizei financiare („Comunicarea privind sectorul bancar”). 
Comunicarile privind criza constituie un cadru cuprinzator pentru actiuni coordonate de sprijinire a sectorului 
financiar, astfel incat sa se asigure stabilitatea financiara, limitand-se totodata denaturarea concurentei intre 
banci si intre statele membre pe piata unica. Acestea precizeaza conditiile de acces la ajutoarele de stat si 
cerintele care trebuie respectate pentru ca aceste ajutoare sa fie considerate compatibile cu piata interna pe 
baza principiilor privind ajutoarele de stat prevazute in tratat. Prin intermediul comunicarilor privind criza, 
normele in materie de ajutoare de stat care reglementeaza asistenta publica acordata sectorului financiar au 
fost actualizate periodic atunci cand s-a impus necesitatea adaptarii acestora la evolutia crizei. Evolutiile 
recente necesita o noua actualizare a comunicarilor privind criza. 
 
A fost adoptat Regulamentul de procedura al Adunarii Parlamentare EURONEST 
 

In Jurnalul Oficial nr. C221 din 1 august 2013 a fost publicat Regulamentul de procedura al Adunarii 
Parlamentare EURONEST adoptat la 3 mai 2011 la Bruxelles si modificat la 3 aprilie 2012 la Baku si la 29 mai 
2013 la Bruxelles. 
Adunarea Parlamentara EURONEST este institutia parlamentara a Parteneriatului estic incheiat intre Uniunea 
Europeana si partenerii sai est-europeni, careia i se poate aplica, in principiu, articolul 49 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană. Adunarea Parlamentara EURONEST constituie forumul parlamentar de promovare a 
conditiilor necesare in vederea accelerarii asocierii politice si a unei integrari economice mai profunde intre 
Uniunea Europeana si partenerii est-europeni. 
 
Modalitatea de citare a actelor europene incepand cu 1 iulie 2013 
 

In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 216/2013 privind publicarea electronica a Jurnalului Oficial al 
Uniunii Europene, de la 1 iulie 2013 numai editia electronica a Jurnalului Oficial este autentica si produce 
efecte juridice. In cazul in care publicarea editiei electronice a Jurnalului Oficial nu este posibila din cauza 
unor circumstante neprevazute si exceptionale, editia tiparita este autentica si produce efecte juridice in 
conformitate cu termenii si conditiile stabilite la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 216/2013. 
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Jurisprudenta europeana 
 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. C215 din 27 iulie 2013 a fost publicata ultima publicatie CJUE. 

 

 

Concursuri europene 
 

Inainte de a va depune candidatura la oricare dintre posturile europene scoase la concurs, 
trebuie sa cititi cu atentie Ghidul aplicabil concursurilor generale, publicat in Jurnalul Oficial 
nr. C 270A din 7 septembrie 2012, precum si pe site-ul internet al EPSO.  

 

 
 

 

Autoritatea Europeana pentru Protectia Datelor 
 

In Jurnalul Oficial nr. C 219A din 31 iulie 2013 a fost publicat un anunt privind postul vacant de sef al 
Autoritatii Europene pentru Protectia Datelor si pentru functia de adjunct al acestuia. 
 

Descrierea postului 
 

Seful autoritatii si adjunctul sau monitorizeaza si aplica dispozitiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001; in 
acest scop, acestia isi indeplinesc functiile si exercita competentele care le sunt conferite prin acest 
regulament. In plus, acestia ofera consiliere institutiilor si organelor Uniunii Europene si persoanelor vizate 
asupra tuturor aspectelor privind prelucrarea de date cu caracter personal. 
 

Procedura de depunere a candidaturii 
 

Inainte de depunerea candidaturii, trebuie verificat cu atentie daca sunt indeplinite toate criteriile de 
eligibilitate, in special cele privind tipurile de diplome si experienta profesionala solicitate. 
 
Pentru depunerea candidaturii, inscrierea se face prin internet, la adresa: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies 
 
Atentie! 

- daca nu primiti un numar de inregistrare, candidatura dumneavoastra nu a fost inregistrata! 
- nu este posibil sa urmariti online evolutia candidaturii dumneavoastre! 
- veti fi contactat direct pentru a fi informat in legatura cu stadiul candidaturii dumneavoastre! 

 
Data-limita 
 

Data-limita pentru inscriere este 20 septembrie 2013. inscrierea online nu va mai fi posibila dupa ora 12.00 
dupa-amiaza, ora Bruxelles-ului. 

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 
 

  

Codul fiscal va fi modificat 
 
Ministerul Finantelor Publice a publicat pe 29 iunie un proiect de ordonanta 
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si 
reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca unul dintre motivele pentru emiterea actului este 
evitarea declansarii unei posibile actiuni in constatarea neindeplinirii obligatiilor de stat membru 
din cauza neconformitatii legislatiei fiscale cu prevederile din Tratatul privind Functionarea UE. 

Proiectul modifica, in cazul in care va fi aprobat. 

1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal: 
- Titlul I „Dispozitii generale” 
- Titlul II „Impozit pe profit” 
- Titlul III „Impozitul pe venit” 
- Titlul V „Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele 
firmelor straine infiintate in Romania” 
- Titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata” 
- Titlul VII „Accize si alte taxe speciale” 
- Titlul IX

2
 „Contributii sociale obligatorii” 

2. 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 

3. O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. 

 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. 

Schimbari preconizate: 
 introducerea a cinci grupe de baza noi – care vor completa Structura COR din H.G. nr. 1352/2010:  

 2429 Specialisti in administratie neclasificati in grupele de baza anterioare;  

 3414 Personal in invatamantul primar;  

 3415 Personal in invatamantul prescolar;  

 3416 Instructori si asimilati din invatamant;  

 3419 Personal in invatamant neclasificat in grupele de baza anterioare; 
 introducerea unui articol distinct privind elaborarea unei proceduri de actualizare si utilizare a COR 
care sa cuprinda si o serie de instructiuni metodologice pentru utilizatorii nomenclatorului, aprobata 
prin ordin comun al ministrului muncii si al presedintelui INS. 

Modificarile propuse au in vedere ca nomenclatorul COR sa devina un instrument adaptat la 
cerintele internationale, suficient de flexibil care sa permita identificarea tuturor modificarilor 
cantitative si calitative in materie de ocupatii, la nivel national. 

 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 Muncii a publicat pe 1 august un proiect de hotarare pentru 
modificarea si completarea H.G. nr. 1352/2010 privind aprobarea Structurii 
Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel grupa de baza, conform 
Clasificarii internationale standard a ocupatiilor – ISCO - 08. 

Structura Clasificarii ocupatiilor din Romania va fi completata  
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Conditiile pentru atestarea produselor traditionale au fost stabilite 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a publicat pe 30 iulie un 
proiectul de ordin privind atestarea produselor traditionale care stabileste 
conditiile si criteriile pentru atestarea acestora. 

Proiectul de ordin prevede ca pentru a figura in Registrul National al Produselor Traditionale, 
produsul traditional trebuie sa fie fabricat din materii prime obtinute in zona de productie, sa 
prezinte o reteta traditionala specifica locului de prelucrare, prin care sa reflecte un tip traditional 
de productie si/sau de prelucrare, sa aiba in procesul de obtinere a produsului si operatiuni de 
prelucrare realizate manual si sa dovedeasca un mod de lucru traditional. 

Pentru a fi inregistrat, produsul trebuie: 
a) sa fie traditional in sine; sau 
b) sa exprime traditionalitatea. 

Produsul nu poate fi inregistrat daca: 
a) se refera doar la cerinte de ordin general utilizate pentru un ansamblu de produse ori la cele 
prevazute de o reglementare comunitara specifica; 
b) este inselator, cum este in special cel care se refera la o caracteristica evidenta a produsului sau 
care nu corespunde caietului de sarcini si nici asteptarilor consumatorilor cu privire la 
caracteristicile traditionale ale produsului. 

De asemenea, produsul trebuie sa fie traditional si conform cu dispozitiile nationale sau consacrat 
de folosinta. Utilizarea termenului geografic este autorizata sub un nume care nu intra sub 
incidenta reglementarilor privind protectia indicatiilor geografice si denumirilor de origine ale 
produselor agricole si produselor alimentare 

 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. 
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Despre contractul de escrow 

 Contractul de escrow nu este 
reglementat ca atare in dreptul roman, 
dar contractul numit de care se apropie 
cel mai mult este contractul de depozit, 
reglementat in Codul civil. 

 Obiectul contractului de escrow poate 
fi reprezentat de: sume de bani, produse 
software, titluri de valoare şi alte 
asemenea bunuri mobile care sunt 
depozitate de către agentul escrow într-
un cont special, denumit contul escrow, 
până la îndeplinirea anumitor condiţii 
agreate prin contractul principal, condiţii 
care sunt comunicate şi agentului escrow, 
împreună cu orice modificare sau 
adaptare a textelor din contractul 
principal, care ar putea influenţa aceste 
condiţii. 

Contractul de escrow este acea conventie accesorie, de regula tripartita, 
in temeiul careia deponentul incredinteaza unul sau mai multe bunuri mobile 
agentului escrow, care se obliga sa le pastreze si sa le transmita beneficiarului 

sau, dupa caz, sa le restituie deponentului, in momentul indeplinirii sau al 
neindeplinirii unor conditii stipulate in contractul principal. 

O particularitate a contractului de escrow o reprezinta si modul in care acesta poate fi 
denuntat unilateral. Dreptul agentului escrow de denuntare unilaterala a contractului este 
controversat, data fiind increderea in virtutea careia deponentul si beneficiarul au ales sa 

apeleze la agentul escrow pentru pastrarea bunurilor respective. 

 

Va dorim lectura placuta 

 

 

Autor: Prof. dr. Jorg Menzer 

                          Cartea de contracte, editia 3, Editura C.H. Beck, 2013 

 

 
 

http://www.beckshop.ro/cartea_de_contracte_modele_comentarii_explicatii_editia_3-p6346.html
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Tutoriale Legalis 2.0 

Identificarea rapida a jurisprudentei in Legalis 2.0!  

Jurisprudenta este impartita, pentru o mai buna vizibilitate, in sectiunile: Hotarari ale instantelor 
romane, Buletinul Curtilor de Apel, Buletinul Curtilor de Apel – Supliment (jurisprudenta exclusiv in 
format online, in Legalis 2.0) si Buletinul Casatiei.  

 Exemple utile: 

Folositi: 

 ICCJ nr/an (ex: ICCJ 341/2008)  daca stiti exact numarul deciziei Inaltei Curti de Casatie si 
Justitie 

 CC nr/an (ex: CC 313/2013) daca doriti sa analizati jurisprudenta Curtii Constitutionale 

 RIL nr/an (ex: RIL 7/2013) atunci cand este vorba despre un recurs in interesul legii  

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

 Filtrati rezultatele dupa instanta, an, numar sau chiar sectie  in masca avansata de cautare 

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

    Salvati lista de rezultate daca doriti sa o accesati mai tarziu 

 

Jurisprudenta Legalis – sectiune indispensabila atat profesionistilor, cat si celor care cauta informatii 
punctuale – contine in acest moment peste 100.000 de spete din jurisprudenta nationala. Pentru 
acest tip de continut va recomandam mai jos cateva functionalitati care fac analiza si cautarea mult 
mai simple.  
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juridic si nici al Legii nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea 
profesiei de avocat, completata de Statutul profesiei de avocat.  
 

 
 

http://www.beck.ro/
http://www.infolegal.ro/
http://www.legalis.ro/

