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

dovedeste util atat pentru specialisti, cat si pentru absolventii 

facultatilor de drept sau chiar pentru cititorii interesati de 

informatii legislative, actualizate saptamanal. 

InfoLEGALis reprezinta un instrument de lucru in care este 

realizata o selectie a unor elemente de noutate legislativa. 

Contine informatii despre evenimente legislative care se afla 

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

proiect. 

Proiectul se adreseaza nu numai celor care lucreaza in 

domeniul juridic, ci si celor care doresc sa afle noutatile 

legislative de ultima ora, fara a mai fi nevoiti sa apeleze la  

un specialist. 

Intreaga echipa desfasoara o munca sustinuta pentru a 

publica in timp util noutatile legislative. Orice propuneri sau 

sugestii le asteptam la adresa de contact. 
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Ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii au fost stabilite 

In Monitorul Oficial nr. 520 din 20 august 2013 a fost publicata 
Circulara BNR nr. 24/2013 privind ratele dobanzilor platite la rezervele 
minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 
2013. 

Principalele prevederi 

 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat ca, incepand cu perioada 
de aplicare 24 iulie – 23 august 2013, ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii 
sunt urmatoarele: 

– 1,02% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in lei; 

– 0,42% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in euro; 

– 0,17% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA. 

 

 

In Monitorul Oficial nr. 520 din 20 august 2013 a fost publicata 
Circulara BNR nr. 25/2013 privind rata dobanzii penalizatoare 
pentru deficitele de rezerva minime obligatorii in valuta incepand 
cu perioada de aplicare 24 august – 23 septembrie 2013. 

BNR a stabilit rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerva 
minime obligatorii in moneda nationala 

Principalele prevederi 

 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarit ca, incepand cu perioada 
de aplicare 24 august – 23 septembrie 2013, rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de 
rezerve minime obligatorii constituite in moneda nationala este de 11,25% pe an. 

 

BNR a stabilit rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerva 
minime obligatorii in valuta 

In Monitorul Oficial nr. 520 din 20 august 2013 a fost publicata 
Circulara BNR nr. 26/2013 privind ratele dobanzilor penalizatoare 
pentru deficitele de rezerva minime obligatorii in valuta incepand 
cu perioada de aplicare 24 august – 23 septembrie 2013. 

Principalele prevederi 

 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat ca, incepand cu perioada 
de aplicare mentionata, ratele dobanzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime 
obligatorii in valuta sunt urmatoarele: 

– 11,00% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in euro; 

–11,00% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA. 
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Guvernul creste ajutoarele de minimis pentru IMM-uri 

In Monitorul Oficial nr. 531 din 22 august 2013 a fost publicata H.G. 
nr. 623/2013 privind modificarea H.G. nr. 247/2013 privind acordare 
ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile 
mici si mijlocii. 

Principalele prevederi 

 H.G. nr. 623/2013 dispune cresterea cuantumului ajutoarelor de minimis pentru 
intreprinderile mici si mijlocii. Astfel, bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este 
de 500 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 125 milioane euro, cu 
posibilitatea suplimentarii, spre deosebire de 400 milioane lei, respectiv echivalentul a 
aproximativ 100 milioane euro de pana in data de 22 august. 

 

Poolul de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale a fost reglementat 

In Monitorul Oficial nr. 521 din 20 august 2013 a fost publicata 
Norma nr. 6/2013 a Autoritatii de Supraveghere Financiara 
privind Poolul de Asigurare impotriva dezastrelor naturale. 

Principalele prevederi 

 Aceste norme vin in completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a 
locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, modificata anul 
acesta prin Legea nr. 243/2013. 

 Conform Normei, Poolul de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale (PAID) este o 
societate de asigurare – reasigurare constituita prin asocierea societatilor de asigurare 
autorizate sa incheie asigurari obligatorii pentru locuinte, in conformitate cu prevederile 
Legii nr. 260/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Actul reglementeaza atributiile PAID, organizarea si functionarea PAID in conditiile Legii 
nr. 260/2008, precum si conditiile si documentele in baza carora ASF acorda PAID 
autorizatia de desfasurare a activitatii de asigurare obligatorie a locuintelor si conditiile 
pe care trebuie sa le indeplineasca actionarii si persoanele semnificative ale PAID. 

 

 Fonduri suplimentare pentru programul „Prima casa”  
au fost aprobate de Guvern 

Principalele prevederi 

 Fata de plafonul suplimentar de 1 miliard de lei, pentru anul 2013 se aloca un plafon 
suplimentar al garantiilor de 200.000 milioane de lei. Acest plafon este destinat exclusiv 
pentru garantarea finantarii prin program a achizitiei de locuinte construite de catre Agentia 
Nationala de Locuinte. 

In Monitorul Oficial nr. 531 din 22 august 2013 a fost publicata H.G. 
nr. 615/2013 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 
717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a 
programului „Prima casa”. 
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A fost aprobat Regulamentul de functionare a pietei de certificate verzi  

Principalele prevederi 

 Regulamentul stabileste modul de organizare si functionare al pietei, partile implicate si 
responsabilitatile acestora in organizarea si functionarea pietei de certificate verzi, modul de 
inregistrare si de gestionare a informatiilor referitoare la tranzactionarea certificatelor verzi, 
informatiile necesare monitorizarii functionarii pietei de certificate verzi. 

 Acest regulament se aplica atat participantilor la piata de certificate verzi, cat si operatorului 
pietei de certificate verzi – Societatea Comerciala „Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze 
Naturale OPCOM“ – S.A., in calitate de organizator si administrator al pietei de certificate verzi, 
precum si de administrator al registrului de certificate verzi. 

 Certificatul verde poate face obiectul mai multor tranzactii succesive si se inscrie in contul 
operatorului economic caruia i se transfera si, in final, al celui care il utilizeaza pentru a dovedi 
indeplinirea cotei de achizitie de CV stabilite de ANRE, pe durata de valabilitate a acestuia. 

 Regulamentul prevede de asemenea atributiile si obligatiile „Operatorul Pietei de Energie 
Electrica si Gaze Naturale OPCOM” SA,  functionarea pietei prin participantii sai si modul de 
stabilirii al valorii certificatelor verzi. 

 

In Monitorul Oficial nr. 518 din 19 august 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 57/2013 al Autoritatii Nationale de reglementare in Domeniul 
Energiei pentru aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare a pietei de certificate verzi. 

Contractul de asigurare obligatorie a locuintelor a fost reglementat 

In Monitorul oficial nr. 521 din 20 august 2013 a fost publicata Norma nr. 
7/2013 a Autoritatii de Supraveghere Financiara privind forma si clauzele 
cuprinse in contractul de asigurare obligatorie a locuintelor impotriva 
cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor. 

Principalele prevederi 

 Acest act normativ este aplicabil asigurarii obligatorii a locuintelor, si anume impotriva 

cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor. Obiectul asigurarii il reprezinta  

constructiile cu destinatia de locuinta, iar contractul de asigurare obligatorie se incheie pe o 

perioada de 12 luni. 

 Conform acestei norme, proprietarii de locuinte care care au incheiate polite de asigurare 

facultative privind riscurile prevazute de Legea nr. 260/2008, au obligatia de a incheia PAD la 

data expirarii contractelor de asigurare facultativa. 

 Pentru riscurile si sumele asigurate in mod obligatoriu, societatile de asigurare autorizate vor 

putea incheia doar polite de asigurare obligatorie impotriva dezastrelor naturale – PAD.  

Societatile de asigurare autorizate vor putea incheia asigurari facultative pentru locuinte 

pentru riscurile care fac obiectul contractului de asigurare obligatorie a locuintelor, numai 

pentru sumele asigurate care exced sumele asigurate obligatoriu. 

 Plata primei de asigurare obligatorii se face integral si anticipat, inainte de expirarea 

valabilitatii PAD, fiind in cuantum de 10 sau 20 de euro, in functie de tipul de locuinta. 

 Actul normativ mai prevede, enumerandu-le, riscurile acoperite sau excluse de contractul de 

asigurare. 
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În Monitorul Oficial nr. 529 din 22 august 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 73/2013 a Uniunii Naționale a Notarilor Publici din 
Romania privind aprobarea Regulamentului privind Serviciul arhiva al 
Camerei Notarilor Publici. 

Principalele prevederi 

 Regulamentul stabileste modul de preluare, utilizare si protejare a arhivelor detinute de 
Camerele Notarilor Publici. In Regulament mai sunt prevazute si obligatiile Camerelor in 
legatura cu administrarea si protejarea arhivelor. 

 Capitolul Organizarea si functionarea Serviciului arhiva prezinta atributiile acestuia, precum 
si cele ale arhivarilor, dupa definitia termenului din art. 6 alin. (1) al Regulamentului. 

 Capitolul III dispune in legatura cu procedura referitoare la intrarile de fonduri arhivistice 
notariale sau alt material arhivistic la Camera, custodia asigurata de catre Camera la 
solicitarea expresa a notarului public, custodia provizorie asigurata de catre Camera, 
custodia definitiva asigurata de catre Camera. 

 De asemenea, regulamentul cuprinde prevederi cu privire la luarea in evidenta a materialelor 
arhivistice intrate la Camera si instrumentele de evidenta a intrarilor, precum si diverse 
proceduri specifice acestei ramuri.  

 Regulamentului ii sunt atasate 11 anexe reprezentand formularele aferente procedurilor 
reglementate de acesta, precum un contract de depozit specific, angajament de 
confidentialitate, proces-verbal de predare-preluare a documentelor sau inventare. 

 

UNNPR a aprobat metodologia de aplicare a apostilei si metodologia 
privind comunicarea actelor de procedura 

In Monitorul oficial nr. 531 din 22 august 2013 au fost publicate 2 
hotarari ale UNNPR: Hotararea nr. 75/2013 pentru aprobarea 
Regulamentului privind  metodologia de aplicare a apostilei sau a 
supralegalizarii de catre Camera Notarilor Publici pe actele 
notariale si Hotararea nr. 76/2013 pentru aprobarea 
Metodologiei privind citarea, notificarea si comunicarea actelor 
de procedura in materie notariala. 

Principalele prevederi 

 Dispozitii privitoare la cuprinsul citatiei si modul de inmanare al acesteia, modalitatile de 
comunicare, dovada inmanarii, dar si rolul notarilor in aceasta procedura. 

  Metodologia cuprinde 4 anexe reprezentand tipul de citatie, procesul-verbal de inmanare 
si continututl comunicarii reglementat la art. 2 alin. (1) lit. a) din metodologie.  

 In cuprinsul Regulamentului se regasesc prevederi in legatura cu organizarea birourilor 
apostila si supralegalizare, procedura aplicarii apostilei, procedura supralegalizarii, 
controlul activitatii de apostilare si supralegalizare si arhivarea si evidentele camerelor. 

 

A fost aprobat Regulamentul privind  
Serviciul arhiva al Camerei Notarilor Publici  
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 Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de disciplina 
din cadrul UNNPR a fost aprobat 

 

In Monitorul Oficial nr. 530 din 22 august 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 74/2013 a Uniunii Nationale a Notarilor Publici din 
Romania pentru aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Consiliului de disciplina din cadrul uniunii Nationale a 
Notarilor Publici din Romania. 

Principalele prevederi 

 Consiliul de disciplina din cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania 
functioneaza ca organ de jurisdictie cu privire la judecarea abaterilor disciplinare 
savarsite de notarii publici din Romania. De asemenea, in exercitarea atributiilor 
Consiliului de disciplina membrii sai sunt independenti si se supun numai legii. 

 Nu pot fi numiti membri ai Consiliului de disciplina decat notari in functie. 

 Astfel, Consiliul de disciplina nu poate fi sesizat decat de catre titularii actiunii 
disciplinare prevazuti de Legea nr. 36/1995, republicata, cu modificarile ulterioare. 

 Hotararile consiliului de disciplina ramase definitive sunt executorii 

Codul fiscal a fost modificat 

In Monitorul Oficial nr. 528 din 22 august 2013 a fost publicata 
H.G. nr. 613/2013 pentru modificarea si completarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004. 

Principalele prevederi 

 Sunt deductibile in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 400 euro, intr-un an 
fiscal, pentru fiecare participant, cheltuielile inregistrate de angajator in numele unui angajat, 
la schemele de pensii facultative, precum si cele reprezentand contributii la scheme de pensii 
facultative calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre 
Autoritatea de Supraveghere Financiara. 

 Deducerea acestor cheltuieli se pot face doar pe baza documentelor privind calificarea 
fondurilor de pensii facultative emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara, la solicitarea 
angajatorului. 

 Prevederile anterioare dispuneau posibilitatea operatorilor economici de a achizitiona din alte 
state membre UE produse supuse accizelor, cu conditia detinerii unei autorizatii pentru 
achizitii intracomunitare de astfel de produse emise de autoritatea fiscala competenta. 
Conform HG nr. 613/2013, nu se mai supun acestor cerinte operatorii economici care 
achizitioneaza astfel de produse pentru uzul propriu sau produse produse de natura celor 
prevazute la art. 207 lit. d) si e) din Codul fiscal. 

 Actul normativ stabileste si cuantumul garantiei maxime, nu doar minime, constituite de 
antreprenorii autorizati, dupa cum urmeaza: pentru alcool eticil si bauturi alcoolice 2.000.000 
euro, pentru tutun prelucrat 10.000.000 euro, iar pentru produse energetice 15.000.000 euro.   
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Operatiunile VIS in a 8-a regiune incep in 5 septembrie 2013 
 

In Jurnalul Oficial nr. L223 din 21 august 2013 a fost publicata Decizia de punere in aplicare a Comisiei din 
20 august 2013 de stabilire a datei de incepere a operatiunilor Sistemului de informatii privind vizele (VIS) 
in a opta regiune. 
In conformitate cu Decizia de punere in aplicare 2012/274/UE din 24 aprilie 2012 de stabilire a celei de a 
doua serii de regiuni pentru inceperea operatiunilor Sistemului de informatii privind vizele (VIS), a opta 
regiune in care ar trebui sa inceapa colectarea si transmiterea datelor catre VIS in cazul tuturor cererilor 
cuprinde Argentina, Bolivia, Brazilia, Chile, Columbia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay si Venezuela. 
Operatiunile Sistemului de informatii privind vizele in a opta regiune stabilita prin Decizia de punere in 
aplicare 2012/274/UE incep la data de 5 septembrie 2013. 
 
A fost publicata Directiva privind atacurile impotriva sistemelor informatice 
 

In Jurnalul Oficial nr. L218 din 14 august 2013 a fost publicata Directiva 2013/40/UE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 12 august 2013 privind atacurile impotriva sistemelor informatice si de 
inlocuire a Deciziei-cadru 2005/222/JAI a Consiliului. 
Obiectivele prezentei directive constau in armonizarea sistemelor de drept penal ale statelor membre in 
ceea ce priveste atacurile impotriva sistemelor informatice, prin instituirea unor norme minime privind 
definirea infractiunilor si a sanctiunilor relevante, precum si de a imbunatati cooperarea dintre autoritatile 
competente, inclusiv politia si alte servicii specializate de aplicare a legii din statele membre, precum si 
agentiile si organismele specializate competente ale Uniunii, cum ar fi Eurojust, Europol si Centrul european 
de combatere a criminalitatii informatice si Agentia Uniunii Europene pentru Securitatea Retelelor si a 
Informatiilor (ENISA). Directiva stabileste norme minime privind definitia infractiunilor si a sanctiunilor 
penale in domeniul atacurilor impotriva sistemelor informatice. De asemenea, prezenta directiva urmareste 
sa faciliteze prevenirea unor astfel de infractiuni si sa imbunatateasca cooperarea dintre autoritatile 
judiciare si alte autoritati competente. Statele membre pun in aplicare actele cu putere de lege si actele 
administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive pana la 4 septembrie 2015. 
 

 

Jurisprudenta europeana 
 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. C233 din 10 august 2013 a fost publicata ultima publicatie CJUE. 

 



 

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

  

8 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Conditii de asigurare a marfurilor in traficul international 

 conditia AR – All Risks: acopera toate riscurile de pierdere sau deteriorare a bunurilor 
asigurate, respectiv avaria comuna, ca si toate avariile particulare, inclusiv dispozitia partiala 
sau totala a marfii prin furt, ca si pierderea totala sau parțiala 

 conditia WA – With Particular Average – cu avaria inclusa: acopera daunele rezultate din 
pierderea totala sau partiala a bunurilor asigurate cauzate nemijlocit de riscurile marii 
(incendii, furtuna, coliziune, naufragiu) 

 conditia FPA – Free of Particular Average – fara avarie particulara: – acopera daunele 
rezultate din avaria comuna, neacoperind pierderea partiala sau deteriorarile. 

Toate conditiile exclud riscurile de razboi si greva, care trebuie asigurate separat. 

Conditiile de asigurare traditionale, elaborate de catre 
 Institutul Asiguratorilor din Londra sunt: 

Noile conditii de asigurare: A, B, C au o 
determinare mai clara a sferelor lor de acoperire. 

Conditia A – sunt acoperite toate riscurile de 
pierdere si avarie a bunului asigurat. Este cea mai 
cuprinzătoare, asigura impotriva celor mai multe 
riscuri. 
Conditia B – sunt acoperite pierderi si avarii 
cauzate de incendii, esuarea, scufundarea navei, 
coliziunea, cutremur de pamant, trasnet, intrarea 
apei de mare pe nava etc. 

Conditia C – sunt acoperite pierderi si avarii 
cauzate de incendiu, explozie, esuarea, 
scufundarea sau rasturnarea navei, coliziunea 
navei. Este cea mai putin cuprinzătoare. 

 
 

 

Va dorim lectura placuta 

 

 

Autor: Mihaela Funaru 

                          Tehnica operatiunilor de comert exterior, Ed. C.H. Beck, 2013 

 

 
 

http://www.beckshop.ro/tehnica_operatiunilor_de_comert_exterior-p6366.html
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Tutoriale Legalis 2.0 

Utilizarea Bibliografiei Legalis 2.0 in cautari avansate!  

Lista revistelor incluse in Bibliografie este disponibila in permanenta in Cuprinsul Legalis 2.0. Ceea ce 
este insa important este modul in care, atat cuprinsul Legalis 2.0, cat si taburile din lista de rezultate 
pot fi utilizate pentru filtrarea referintelor din Bibliografie si realizarea unei cautari avansate.  

 Exemplu defolosire a Bibliografiie: 

Presupunand ca doriti sa gasiti toate articolele care contin cuvantul taxe aveti la dispozitie atat 
masca simplificata de cautare (vezi exemplul de mai sus), cat si masca specializata de Bibliografie.  

Odata initiata cautarea, Legalis 2.0 va afisa o lista de rezultate si, in functie de acestea, o serie de 
taburi care indica tipul de continut regasit in aplicatie.  

Sfat: daca doriti sa efectuati o cautare axata exclusiv pe referintele la un anumit termen / la o 
expresie sau la un act normativ, folositi masca avansata de cautare pentru Bibliografie. Puteti 
astfel sa: 

 Cautati dupa o anumita revista sau autor 

 Gasiti toate articolele care au ca referinta acelasi act normativ sau articol 

    Salvati lista de rezultate daca doriti sa o accesati mai tarziu 

 

Bibliografia Legalis – sectiune disponibila gratuit pentru toti clientii Legalis 2.0 – va ofera posibilitatea 
de a completa rezultatele oricarei cautari in Legalis 2.0 cu referinte din revistele de specialitate. Cele 12 
reviste incluse in sectiune acopera o tematica variata de subiecte si cuprind intotdeauna cele mai noi 
editii.  
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Informatiile din acest material nu constituie asistenta juridica in sensul 
Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 
juridic si nici al Legii nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea 
profesiei de avocat, completata de Statutul profesiei de avocat.  
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