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In Monitorul Oficial nr. 498 din 7 august 2013 a fost publicata 
H.G. nr. 565/2013 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 
1 si 2 la H.G. nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de 
implementare a programului „Prima casa”. 

Normele de implementare a programului „Prima casa” s-au modificat 

Principalele prevederi 

 Finantatorii care au optat pentru reutilizarea plafonului, au obligatia de a consuma plafonul 
reutilizat pâna la sfârsitul acestui an. Dupa data de 31 decembrie 2013, diferenta ramasa 
reutilizata va fi realocata. 

 Suplimentarea plafonului garantiilor care pot fi emise in cadrul acestui programului „Prima 
casa” cu suma de 1 miliard lei, dintre care 300 milioane lei sunt destinate pentru achizitia 
locuintelor construite de ANL. 

 Garantia se acorda in moneda nationala si se plateste tot in moneda nationala. 

 

Tarifele pentru documentele emise de Inspectia Muncii s-au modificat 

In Monitorul Oficial nr. 491 din 5 august 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 1.681/2013 al ministrului muncii, familiei, protectiei 
sociale si persoanelor varstnice privind aprobarea Normativului cu 
tarifele pentru plata prestarilor de servicii efectuate in domeniile 
de activitate ale Inspectiei Muncii.  

Principalele prevederi 

 Ordinul nr. 1.681/2013 aduce modificari privitoare tarifele pentru plata prestarilor de servicii 
efectuate in domeniile de activitate ale Inspectie, abrogand Ordinul nr. 1.681/2009. 

 Eliberarea de certificate, adeverinte sau duplicate in baza documentelor existente in arhivele 
inspectoratelor teritoriale de munca, la cererea persoanelor fizice, juridice costa acum 50 lei, 
spre deosebire de suma de 40 lei dinainte de intrarea in vigoare a acestui act normativ. 

 Un alt certificat care s-a scumpit este certificatul care contine informatii extrase din baza de date 
organizata la nivelul Inspectiei Muncii cu registrele generale de evidenta a salariatilor transmise 
de angajatori, care acum costa 15 lei, cu 5 lei in plus. 

 Alte tarife care s-au modificat privesc furnizarea datelor din Registrul general de evidenta a 
salariatilor pentru refacerea continutului sau la angajator, prin preluarea informatiilor din baza 
de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii. 

 Astfel, tarifele sunt urmatoarele: 

- date angajator: 10 lei/pagina; 

- lista tuturor salariatilor: 10 lei/pagina; 

- detalii salariat: 10 lei/salariat sau fost salariat. 
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Formulare ANAF  

Principalele prevederi 
 

 Ordinul nr. 1.081/2013 a fost publicat in Monitorul Oficial nr.  495 din 6 august 2013 si abroga 
trei alte ordine, dupa cum urmeaza: 

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 972/2006 („Decizia de impunere privind 
obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala”). 

- Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 149/2007 („Decizie de impunere privind 
impozitul pe venit stabilit suplimentar de plata de inspectia fiscala pentru persoane 
fizice care desfasoara activitati independente in mod individual si/sau intr-o forma de 
asociere“ si „Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata 
stabilite de inspectia fiscala pentru persoane fizice care desfasoara activitati 
independente in mod individual si/sau intr-o forma de asociere“). 

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.267/2006 („Decizie privind nemodificarea 
bazei de impunere”). 
 

 Ordinul nr. 1.021/2013 privind aprobarea modelului si continutului formularului „Decizie 
de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala 
pentru persoane juridice” a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 501 din 8 august 2013. 

 

 Ordinul nr. 1.024/2013 privind aprobarea modelului si continutului formularului „decizie 
privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspectiei fiscale” a fost publicat in 

Monitorul Oficial nr. 501 din 8 august 2013. 
 

 Ordinul nr. 1.022/2013 privind aprobarea modelului si continutului unor documente 
intocmite in activitatea de inspectie fiscala pentru persoanele fizice care desfasoara 
activitati independente in mod individual si/sau intr-o forma de asociere a fost publicat 
in Monitorul Oficial nr. 505 din 9 august 2013. Ordinul aproba modelul si continutul a doua 
formulare: „Decizia de impunere privind impozitul pe venit si contributiile sociale 
stabilite suplimentar de plata de inspectia fiscala pentru persoanele fizice care 
desfasoara activitati independente in mod individual si/sau intr-o forma de asociere” si 
„Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de 
inspecția fiscala pentru persoanele fizice care desfasoara activitati independente in 
mod individual si/sau intr-o forma de asociere”. 

 

 Ordinul nr. 1.023/2013 pentru modificarea Ordinului nr. 1.415/2009 privind aprobarea 

modelului si continutului unor documente si formulare utilizate in activitatea de 

inspectie fiscala la persoanele fizice a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 504 din 9 august 

2013. Formularele prevazute de ordin sunt: „Decizia de impunere privind taxa pe valoarea 

adaugata si alte obligatii fiscale stabilite de inspectia fiscala la persoane fizice, care 

realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale”, 

„Decizia de impunere pentru solutionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume 

negative de taxa pe valoare adaugata cu optiune de rambursare” si „Decizia de 

impunere privind taxa pe valoare adaugata si alte obligatii fiscale stabilite de inspectia 

fiscala la persoane fizice, care realizeaza venituri impozabile din activitati economice 

nedeclarate organelor fiscale”. 

  

 



 

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

  

4 

 

 
 
 

 
 

 

             

                 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

Statutul profesiei de avocat a fost modificat 

In Monitorul Oficial nr. 497 din 7 august 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 769/2013 privind modificarea si completarea 
Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea Consiliului 
Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 64/2011. 

Principalele prevederi 

 In ceea ce priveste anchetarea abaterilor disciplinare, refuzul de a da curs convocarii sau de a 
prezenta inscrisurile solicitate de catre organul care ancheteaza constituie o incalcare a 
indatoririlor profesionale si nu impiedica desfasurarea anchetei disciplinare. 

 Solutia se va comunica avocatului cercetat in termen de cel mult 15 zile de la luarea deciziei 
prin scrisoare recomandata cu conformare de primire, sau prin remitere directa. Comunicarea 
se face la sediul profesional principal al avocatului, la domiciliul declarat al persoanei care a 
formulat plangerea si presedintelui U.N.B.R. prin adresa de comunicare. 

 Procedura de citare in fata instantei disciplinare prin scrisoare recomandata cu confirmare de 
primire la sediul profesional principal al avocatului.   

 Sedinta instantei disciplinare este secreta atat in etapa cercetarii procesului, cat si in faza 
dezbaterilor in fond.  Contestatia impotriva masurilor luate prin incheiere se depune si se 
inregistreaza la secretariatului baroului, respectiv U.N.B.R, iar dupa expirarea termenelor de 
depunere a contestatiei, se inregistreaza la comisia de disciplina care a dispus hotararea. 

 Inceputul procesului disciplinar coincide cu data la care consiliul baroului sau consiliul U.N.B.R. 
a decis exercitarea actiunii disciplinare. 

 

Legea uceniciei la locul de munca a fost republicata 

In Monitorul Oficial nr. 498 din 7 august 2013 a fost 
republicata Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de 
munca. 

Principalele prevederi 

  Spre deosebire de contractul individual de munca, contractul de ucenicie la locul de munca are 
mai multe clauze obligatorii. 

 Obligatiile ucenicului constau in mare parte in a participa la pregatirea teoretica si practica 
corespunzatoare programului de formare profesionala, finalizat cu certificat de calificare 
profesionala a adultilor, in sustinerea si promovarea examenul de absolvire la terminarea 
stagiilor de pregatire teoretica si practica, pentru obtinerea certificatului de calificare 
profesionala.    

 Obligatiile angajatorului cuprind asigurarea pentru ucenic a accesului la pregatirea teoretica si 
practica corespunzatoare programului de formare profesionala si asigurarea finantarii acestui 
program daca nu este deja finantat din alte surse (sponsorizari, donatii, fonduri structurale 
europene). 

 Statutul ucenicului, sustinerea financiara a uceniciei la locul de munca si contractul de ucenicie. 
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 A fost aprobata continuarea lucrarilor la aeroportul Otopeni 

 

In Monitorul Oficial nr. 502 din 8 august 2013 a fost publicata 
H.G. nr. 585/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizati ai obiectivului de investitii „Dezvoltarea si 
modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni” – 
faza a III-a extinsa si pentru aprobarea continuarii lucrarilor si a 
finantarii obiectivului. 

Principalele prevederi 

  Se aproba continuarea si finantarea lucrarilor la aeroportul Bucuresti-Otopeni. 

 Finantarea acestor lucrari va fi asigurata din sursele proprii ale Companiei Nationale 
„Aeroporturi Bucuresti” – S.A., din creditele bancare interne si externe rambursate din 
sursele proprii ale companiei. In completarea acestora, creditele pot fi acoperite si din 
bugetul de stat, in limita disponibilitatilor. 

 Valoarea totala a investitiei pentru faza a III-a extinsa este de 255.742 mii lei , durata de 
realizare fiind de 9 luni. 

Bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale pe anul 2013  
au fost rectificate 

In Monitorul Oficial nr. 493 din 5 august 2013 a fost publicata 
O.G. nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2013. 
In Monitorul Oficial nr. 494 din 5 august 2013 a fost publicata 
O.G. nr. 18/2013 pentru rectificarea bugetului asigurarilor de stat 
pe anul 2013. 

Principalele prevederi 

  O.G. nr. 17/2013 prevede diminuarea veniturilor bugetului de stat pe anul 2013 cu suma de 
1.909,3 milioane lei, diminuarea cheltuielilor cu suma de 704,7 milioane de lei. Deficitul se 
majoreaza cu suma de 1.204,6 milioane lei. 

 O.G. nr. 18/2013 dispune ca bugetul aferent sistemului public de pensii se diminueaza la 
venituri cu suma de 663.203 mii lei prin majorarea veniturilor curente cu suma de 461.800 mii 
lei si diminuarea subventiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 1.125.003 mii lei, iar la 
cheltuieli se diminueaza cu suma de 663.203 mii lei. 

 Sistemul de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale se majoreaza la cheltuieli 
cu suma de 180 mii lei, iar excedentul se diminueaza cu aceeasi suma. 

 Bugetul asigurarilor pentru somaj se majoreaza la venituri cu suma de 185.651 mii lei,  la 
cheltuieli se majoreaza cu suma de 135.938 mii lei, iar deficitul se diminueaza cu suma de 
49.713 mii lei. 
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Permisul de conducere cu o noua valabilitate administrativa 

In Monitorul Oficial nr. 495 din 6 august 2013 a fost publicat Ordinul nr. 
123/2013 al ministrului afacerilor interne privind conditiile de eliberare a 
permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau a 
duplicatului acestuia in cazul pierderii, furtului sau al deteriorarii 
permisului de conducere, ori in cazul schimbarii numelui titularului.   

Principalele prevederi 
 

 O noutate adusa de prezentul act normativ este posibilitatea de a trimite aceasta cerere prin 
corespondenta, catre serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a 
vehiculelor. Aceasta dispozitie se aplica pentru eliberarea unor duplicate pentru permisele 
emise incepand cu 1 ianuarie 2009. 

 Cererea pentru liberarea noului permis se depune personal sau prin mandatar, daca persoana se 
afla temporar in strainatate, la oricare serviciu public comunitar. 

 O noutate adusa de prezentul act normativ este posibilitatea de a trimite aceasta cerere prin 
corespondenta, catre serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a 
vehiculelor. Aceasta dispozitie se aplica pentru eliberarea unor duplicate pentru permisele 
emise incepand cu 1 ianuarie 2009. 

 Cererea pentru eliberarea noului permis de conducere va fi insotita de urmatoarele documente: 

- Actul de identitate (original sau copie) 
- Dovada platii taxelor si tarifelor aferente 
- Adeverinta medicala din care sa rezulte ca titularul permisului este apt din punct de vedere 

medical sa conduca vehicule din categoria indicata (nu este necesara pentru eliberarea unui 
duplicat) 

- Permisul de conducere, daca se afla in posesia titularului 
- Doua fotografii color in format 35x38,5mm. 

 In cazul in care permisul a fost retinut ca urmare a savarsirii unei contraventii, nu se va putea 
elibera un alt permis cu o noua valabilitate administrativa sau un duplicat. Exceptia consta in 
cazurile in care permisul a fost retinut ca urmare a deteriorarii sau al expirarii perioadei de 
valabilitate. 

 Pana la eliberarea unui nou permis de conducere, titularului i se elibereaza un document valabil 
timp de 15 zile care atesta depunerea documentelor necesar. 

 Permisul de conducere poate fi ridicat de titular de la serviciul public comunitar aferent sau i se 
va livra prin posta la adresa indicata de acesta. 
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Guvernul acorda facilitati pentru obtinerea vizelor de scurta sedere 

In Monitorul Oficial nr. 506 din 12 august 2013 a fost publicata H.G. nr. 
530/2013 pentru acordarea unor facilitati pe termen scurt, cu privire 
la obtinerea unor facilitati pe termen scurt, cu privire la obtinerea 
vizelor de scurta sedere, pe teritoriul Romaniei, pentru anumite 
categorii de straini. 

Principalele prevederi 

 H.G. nr. 530/2013 se aplica cetatenilor straini care urmeaza sa desfasoare activitati pe o 
instalatie offshore aflata intr-o zona maritima de exploatare economica exclusiva a statului 
roman. 

 Se aplica de asemenea persoanelor juridice romane sau straine care desfasoara activitati de 
exploatare-dezvoltare a resurselor naturale din marea teritoriala, zona contigua, zona 
economica exclusiva a statului roman. Acestora le va fi acordat dreptul de intrare si de 
sedere in Romania in baza vizei romane de scurta sedere cu intrari multiple in scop de 
afaceri, identificata prin simbolul C/A. 

 Viza se acorda cu respectarea duratei de sedere de maximum 90 de zile in cursul oricarei 
perioade de 180 de zile, pe o durata cuprinsa intre 1 si 5 ani. 

 

 A fost aprobat regulamentul privind concursul pentru dobandirea 
calitatii de notar stagiar 

In Monitorul Oficial nr. 506 din 12 august 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 72/2013 a Uniunii Nationale a Notarilor Publici din 
Romania pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de 
organizare si desfasurare a examenului sau concursului pentru 
dobandirea calitatii de notar stagiar. 

Principalele prevederi 

 Se reglementeaza aspecte ce tin de organizarea examenului pentru dobandirea calitatii de 
notar stagiar, precum: procedura de inscriere, organizarea, functionarea si atributiile 
comisiilor, data locul si durata examenului, stabilirea subiectelor si acordarea notelor, 
comunicarea rezultatelor sau solutionarea contestatiilor. 

 Se pot inscrie la concurs persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii: persoanele cu 
domiciliul sau resedinta obisnuita in Romania, cu cetatenie romana, a unui stat membru 
UE sau a Conferedatiei Elvetiene; are capacitate de exercitiu deplina; este licentiata in 
drept; nu are antecedente penale; se bucura de o buna reputatie;  cunoaste limba 
romana, este apta din punct de vedere medical; se angajeaza sa incheie cu Institutul 
Notarial Roman contractul de pregatire; este declarata admisa la examen. 

 Examenul consta intr-o proba orala si o proba scrisa de tip grila, ambele cu caracter 
teoretic. Durata probei scrise va fi de trei ore, iar durata probei orale va fi de 15 minute. 

 Candidatul care nu a obtinut la proba orala minimum sapte va fi declarat respins si nu va 
mai putea participa la proba scrisa. Contestatiile se vor putea depune in maxim 5 zile 
lucratoare de la data afisarii rezultatelor. 

Borderourile de notare pentru probele scrise si orale sunt cuprinse in anexa legii. 
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A fost publicata Legea pentru punerea in aplicare a  

Noului Cod de procedura penala  

In Monitorul Oficial nr. 515 din 14 august 2013 a fost publicata 
Legea nr. 225/2013 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 procesuale penale. 

Principalele prevederi 

  Actul normativ are ca scop punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de 
procedura penala, prin reglementarea situatiilor tranzitorii rezultand din intrarea sa in 
vigoare, precum si prin punerea de acord a legislatiei cu dispozitiile acesteia. 

 Legea cuprinde patru titluri, si anume: „Dispozitii generale”, „Dispozitii privind modificarea si 
completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale”, „Dispozitii 
pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala” si „Dispozitii tranzitorii si 
finale”. 

 Sunt reglementate aspecte precum aplicarea in timp a Codului de procedura penala in situatii 
tranzitorii, modifica acte care contin dispozitii din sfera procedurii penale, precum si anumite 
dispozitii ale Noului Cod de procedura penala. 

 Noul Cod de procedura penala va intra in vigoare la data de 1 februarie 2014. 

 

Legea privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune  

In Monitorul Oficial nr. 512 din 14 august 2013 a fost publicata 
Legea nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de 
probatiune. 

Principalele prevederi 

 Sistemul de probatiune, ca serviciu public, isi desfasoara activitatea in interesul 
comunitatii, in scopul reabilitarii sociale a infractorilor, al diminuarii riscului de savarsire a 
unor noi infractiuni si al cresterii gradului de siguranta in comunitate. 

 Se infiinteaza Directia Nationala de Probatiune, structura cu presonalitate juridica, in 
cadrul Ministerului Justitiei, prin reorganizarea Directiei de probatiune. 

 Directia Nationala de Probatiune va avea ca atributii, printre altele, organizarea si 
coordonarea structurilor teritoriale, organizarea si coordonarea procesului de executare 
a pedepselor si a masurilor privative de libertate, cooperarea internationala in domeniu 
etc. 

  Pe langa Directie functioneaza Consiliul consultativ, ca organ consultativ. 

 Legea mai cuprinde prevederi cu privire la evaluarea inculpatilor minori si majori, 
evaluarea minorilor aflati in executarea unor masuri educative, evaluarea persoanelor 
majore aflate sub supraveghere, procesul de supravegere, coordonarea executarii 
amenzii prin prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii. 
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Legea privind executarea pedepselor si masurilor privative de libertate  

Principalele prevederi 
 

 Legea nr. 254/2013 vine in completarea Codului penal si a Codului de procedura penala si 
reglementeaza rolul Administratiei Nationale a Penitenciarelor. 

 Penitenciarele se infiinteaza prin hotarare a Guvernului, cu personalitate juridica si sunt in 
subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Exista si penitenciare speciale in functie 
de categoria de detinut, dupa cum urmeaza: penitenciare pentru femei, penitenciare pentru 
tineri, penitenciare-spital. 

 In cazul in care un detinut urmeaza sa fie audiat in cadrul unei proceduri judiciare sau unei 
proceduri prevazute de prezentul act normativ, audierea poate avea loc prin videoconferinta. 

 Cu privire la regimurile de executare a pedepselor privative de libertate, acestea sunt 
urmatoarele, in ordinea descrescatoare a gradului de securitate: 

- Regimul de maxima siguranta; 
- Regimul inchis; 
- Regimul semideschis; 
- Regimul deschis. 

 La stabilirea regimului de executare se vor avea in vedere urmatoarele criterii: durata pedepsei 
privative de libertate, gradul de risc al persoanei condamnate, antecedente penale, varsta si 
starea de sanatate ale persoanei condamnate, conduita persoanei condamnate, nevoile si 
abilitatile acesteia, disponibilitatea de a presta munca si de a participa la activtati educative, 
culturale sau terapeutice, instruire scolara si formare profesionala. 

  Schimbarea regimului de executare se face cu aprobarea Comisiei aferentei fiecarui penitenciar. 

  Sunt reglementate in cadrul acestei legi si conditiile de detentie pentru persoanele condamnate, 
precum si masurile care se dispun la primirea in penitenciar a persoanei condamnate 
(efectuarea unei perchezitii corporale, prelevarea de amprente, informarea persoanei 
condamnate cu privire la drepturile, obligatiile si interdictiile sale etc). 

  Sunt enumerate drepturile de care dispun detinutii pe perioada executarii pedepselor privative 
de libertate, precum:  dreptul la convorbiri telefonice, dreptul la plimbare zilnica, dreptul la 
corespondenta, dreptul la vizite intime, dreptul la asistenta medicala, tratament si ingrijiri. 

 

In Monitorul Oficial nr. 514 din 14 august 2013 a fost publicata 
Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor 
privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul 
procesului penal. 



 

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

  

10 

  

Legea privind executarea masurilor neprivative de libertate a fost publicata 

Principalele prevederi 

 Legea nr. 253/2013 reglementeaza modul si conditiile in care sunt executate: 

    - Pedeapsa amenzii 
    - Pedeapsa accesorie 
    - Pedepsele complementare 
    - Masurile de supraveghere si obligatiile impuse de instanta in cazul amanarii aplicarii 

pedepsei, suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere si liberarii conditionate 
    - Masurile educative neprivative de libertate 
    - Obligatiile impuse de instanta in cazul liberarii minorului de la executarea unei masuri 

educative privative de libertate 
    - Masurile neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal 

(controlul judiciar, controlul judiciar pe cautiune) 
    - Obligatiile impuse de instanta in cazul acordarii amanarii sau antreruperii executarii 

pedepsei 
    - Obligatiile impuse de procuror in cazul dispunerii renuntarii la urmarirea penala. 

 Sunt cuprinse prevederi cu privire la atributiile si actele judecatorului delegat cu executarea, 
relatia acestuia cu consilierul de probatiune, precum si colaborarea cu institutiile din comunitate 
in executarea pedepselor si a masurilor neprivative de libertate. 

 Se reglementeaza executarea masurii educative a stagiului de formare civica, care consta in 
sprijinirea minorului in constientizarea consecintelor legale si sociale la care se expune in cazul 
savarsirii de infractiuni si responsabilizarea acestuia cu privire la comportamentul sau. 

 Cursurile de formare civica se vor realiza pe baza unei programe-cadru stabilita printr-un ordin 
comun al ministrului justitiei si ministrului educatiei nationale. Minorul va fi inclus in acest curs 
care dureaza maximum 60 de zile de la punerea in executare a hotaririi. 

In Monitorul Oficial nr. 513 din 14 august 2013 a fost publicata Legea nr. 
253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor 
masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul 
procesului penal. 
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Jurisprudenta europeana 
 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. C233 din 10 august 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.  

 

 
  Biroul Organismului autoritatilor europene de reglementare in domeniul comunicatiilor 
electronice — Biroul OAREC (Riga, Letonia) anunta un post vacant de director administrativ (gradul 
AD 14). 

 
Anuntul a fost publicat in Jurnalul Oficial nr. 227A din 6 august 2013 si cuprinde toate detaliile cu 
privire la post: 

- descrierea postului, criteriile de eligibilitate, criteriile de selectie, conditiile de angajare, precum si 
procedura de prezentare a candidaturilor 
 
Formularul de candidatura este disponibil la adresa: 
http://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/working_senior_mgt_en.htm  
 
Termenul este 19 septembrie 2013, ora 17:00 (ora Bruxelles-ului). 

 
 Parlamentul European organizeaza o procedura de selectie pe baza de calificări si de teste in 

vederea intocmirii unei liste de candidati eligibili pentru postul de sef de unitate (AD 9) Biroul de 
informare al Parlamentului European din Letonia (de sex feminin sau masculin). 

 
Anuntul a fost publicat in Jurnalul Oficial nr. 231A din 9 august 2013. In anexa anuntul cuprinde si 
ghidul adresat candidatilor. Anuntul cuprinde toate detaliile cu privire la post. 

 
Termenul este 9 septembrie 2013 (data postei). 

 
 Parlamentul European organizeaza o procedura de selectie pe baza de calificări si de teste in 

vederea intocmirii unei liste de candidati eligibili pentru postul de sef de unitate (AD 9) Biroul de 
informare al Parlamentului European din Cipru (de sex feminin sau masculin). 

 
Anuntul a fost publicat in Jurnalul Oficial nr. 235A din 14 august 2013. In anexa anuntul cuprinde si 
ghidul adresat candidatilor. Anuntul cuprinde toate detaliile cu privire la post. 
 
Termenul este 16 septembrie 2013 (data postei). 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 
 

  

Normele metodologice ale Codului fiscal vor fi 
modificate 
 
Ministerul Finantelor Publice a publicat pe 8 august 2013 un proiect de 
hotarare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 
44/2004. 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca promovarea acestui act normativ este determinata, 
printre altele, de necesitatea corelarii Normelor metodologice cu modificarile aduse Codului fiscal 
prin Legea nr. 168/2013 privind aprobarea O.G. nr. 8/2013. 

Proiectul modifica, in cazul in care va fi aprobat: 

 Titlul II „Impozitul 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 VII „Accize si alte taxe speciale” 

 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: 

 infiintarea pe langa ICCJ a unei activitati privind inchirierea de catre aceasta a unor spatii aflate in 
administrarea sa. Veniturile proprii ale activitatii se constituie din cota-parte din chiria incasata de 
Inalta Curte de Casatie si Justitie, potrivit legii.  

 modificarea si completarea H.G. nr. 257/2005 cu o serie de dispozitii privind finantarea din 
activitatea proprie si a cheltuielilor vizand organizarea concursurilor la nivelul curtilor de apel/altor 
instante judecatoresti, daca este cazul, prevazute de Legea nr. 567/2004 si Legea nr. 304/2004, in 
masura in care pentru astfel de concursuri/examene pot fi percepute taxe care sa constituie venituri 
proprii. Astfel, se asigura pe de o parte indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de instantele 
judecatoresti cu prilejul organizarii concursurilor mentionate anterior, fara afectarea sumelor alocate 
de la buget, si, pe de alta parte, se creeaza temeiul legal pentru utilizarea integrala si eficienta a 
disponibilului financiar rezultat ca urmare a organizarii acestor concursuri sau examene. 

 completarea H.G. nr. 257/2005 cu o serie de dispozitii referitoare la inchirierea de catre Ministerul 
Justitiei si instantele judecatoresti a unor spatii aflate in administrarea acestora. 

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

Ministerul Justitiei a publicat pe 7 august 2013 un proiectul de hotarare 
privind infiintarea pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitiei a unei 
activitati finantate integral din venituri proprii si pentru modificarea si 
completarea H.G. nr. 257/2005 privind infiintarea pe langa Ministerul 
Justitiei a unei activitati finantate integral din venituri proprii. 

ICCJ propune infiintarea unei activitati privind inchirierea  
unor spatii aflate in administrarea sa 
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