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In Monitorul Oficial nr. 549 din 29 august 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 2224/2013 presedintelui Agentiei Nationale de 
Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului 
formularului (311). 

Principalele prevederi 

 Declaratia privind taxa pe valoarea adaugata colectata, datorata de catre persoanele 
impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat 
conform art. 153 alin. (9) lit. a)–e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se 
depune: 

 de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost 
anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)–e) din Codul fiscal, si care 
efectueaza, dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, livrari de bunuri/prestari de 
servicii si/sau achizitii de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, 
pentru care exista obligatia platii taxei colectate in conformitate cu prevederile art. 11 
alin. (11) si (13) din Codul fiscal; 

 de catre persoanele impozabile care se afla in situatiile prevazute la art. 11 alin. (11) si 
(13) din Codul fiscal si al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea 
adaugata a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)–e) din 
Codul fiscal, in situatia in care acestea efectueaza, dupa anularea inregistrarii in scopuri 
de TVA, livrari de bunuri prin organele de executare silita, etc. 

Competenta privind impozitul si contributiile  
aferente veniturilor din activitati agricole 

In Monitorul Oficial nr. 553 din 30 august 2013 a fost publicata 
O.G. nr. 28/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-
bugetare. 

Principalele prevederi 

 Impozitul si contributiile aferente veniturilor din activitati agricole, datorate de 
persoanele fizice, potrivit legii, se pot achita in numerar si la compartimentele de 
specialitate ale unitatii administrativ-teritoriale corespunzatoare localitatii in care isi au 
domiciliul fiscal contribuabilii unde nu exista o unitate teritoriala a Agentiei Nationale de 
Administrare Fiscala, daca intre unitatea administrativ-teritoriala si Agentia Nationala de 
Administrare Fiscala s-a incheiat un protocol in acest scop.  

 Sumele incasate se depun de catre organele fiscale din cadrul unitatilor administrativ-
teritoriale in cont distinct de disponibil, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la 
incasare, impreuna cu situatia privind sumele incasate care va cuprinde cel putin 
urmatoarele informatii: numarul si data documentului prin care s-a efectuat incasarea in 
numerar, CUI/CNP contribuabil, denumire contribuabil, tipul obligatiei achitate, suma 
achitata. 

 Sumele depuse se vireaza de unitatile Trezoreriei Statului in conturile corespunzatoare de 
venituri ale bugetului de stat si ale bugetelor asigurarilor sociale, in termen de doua zile 
lucratoare de la depunere. 

 

Procedura de incasare si de virare la bugetul de stat si bugetele asigurarilor sociale a sumelor 
incasate, precum si modul de colaborare si de realizare a schimbului de informatii dintre 
organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si organele fiscale 
din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale se aproba prin ordin comun al ministrului 
finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice. 

ANAF a aprobat instructiunile de completare ale formularului 311 
privind TVA colectata 
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 ANAF a aprobat continutul declaratiei privind regularizarea  
taxei pe valoarea adaugata 

 

In Monitorul Oficial nr. 548 din 29 august 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 2223/2013 al ministrului Finantelor Publice si al ANAF 
pentru aprobarea modelului si continutului formularului (307) 
„Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia 
ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata“. 

Principalele prevederi 

 Suma reprezentand taxa pe valoarea adaugata de plata la bugetul de stat rezultata ca 
urmare a ajustarilor/corectiei ajustarilor/regularizarilor taxei pe valoarea adaugata va fi 
achitata la bugetul de stat, potrivit reglementarilor legale in vigoare, in lei, in numerar, 
prin decontare bancara sau prin mandat postal, in contul 20.10.01.01.05 „TVA de plata 
la bugetul de stat, rezultata ca urmare a ajustarilor“, deschis la unitatea Trezoreriei 
Statului din cadrul organului fiscal competent, codificat cu codul de identificare fiscala 
sau cu codul numeric personal al platitorului, dupa caz. 

Guvernul a aprobat reducerea TVA la 9% pentru paine si specialitati de 
panificatie 

In Monitorul Oficial nr. 543 din 28 august 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 1436/852/2013 al ministrului Finantelor Publice si al 
ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale privind aplicarea cotei 
reduse de TVA de 9% pentru paine si specialitati de panificatie. 

Principalele prevederi 

 In sensul art. 140 alin. (2) lit. g) pct. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare: 

 prin paine se intelege produsul preparat dintr-un aluat obtinut din diferite sortimente 
de faina, utilizate in amestec ori singure, cu sau fara alte ingrediente, framantat cu apa, 
afanat prin fermentatia drojdiei si precopt/copt, inclusiv in stare congelata, dar la care 
nu s-au adaugat miere, oua, branza sau fructe si care are un continut de zahar in 
substanta uscata de maximum 5% din greutate si grasimi in substanta uscata de 
maximum 5% din greutate; 

 prin comun, chifle, batoane, covrigi, minibaghete, franzelute si impletituri, cam se 
incadreaza in grupa produse de brutarie la codul CAEN/CPSA 1071, se intelege 
produsele de panificatie care au compozitia painii, astfel cum este definita la lit. a). 

 Covrigii se incadreaza in prevederile art. 140 alin. (2) lit. g) pct. 1 din Legea nr. 571/2003, cu 
modificarile si completarile ulterioare, indiferent de gramaj si indiferent daca sunt sau nu 
afanati prin fermentatia drojdiei. 

 Directiile generale regionale ale finantelor publice, structurile teritoriale subordonate acestora, 
precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor lua masuri pentru 
ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin. 
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In Monitorul Oficial nr. 537 din 26 august 2013 a fost publicata  
O.G. nr. 25/2013 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 24/1992 
privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru 
prestarea acestora. 

Sunt scutite de plata taxelor: 

 eliberarea pasaportului diplomatic; 

 inregistrarea cererilor de acordare/redobandire a cetateniei romane formulate in 
temeiul art. 10 alin. (2) si al art. 11 din Legea cetateniei romane nr. 21/1991, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 eliberarea certificatului de cetatenie ulterior depunerii juramantului de credinta pentru 
acordarea/redobandirea cetateniei romane; 

  eliberarea la frontiera a vizelor de intrare in Romania in situatiile prevazute la art. 8 
alin. (2) lit. b) si c) din Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se 
percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale 
Romaniei in strainatate; 

 serviciile publice prevazute in anexa, atunci cand sunt prestate in interesul statului sau 
in cadrul cooperarii la nivel institutional, precum si, in conditii de reciprocitate ori in 
baza normelor de drept international aplicabile, la solicitarea autoritatilor straine. 

Statutul functionarilor publici a fost modificat 

In Monitorul Oficial nr. 549 din 29 august 2013 a fost publicata 
O.U.G. nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind 
Statutul functionarilor publici. 

Principalele prevederi 

 In termen de 10 zile, Agentia Nationala a Functionarilor Publici verifica in baza de date 
privind evidenta functiilor publice si a functionarilor publici daca exista functionari publici 
care indeplinesc conditiile pentru a fi redistribuiti, pe baza acordului conducatorilor 
autoritatilor sau institutiilor publice. 

 In conditiile in care nu exista functionari publici care sa poata fi redistribuiti sau 
conducatorii autoritatilor ori institutiilor publice nu sunt de acord cu redistribuirea 
propusa, Agentia Nationala a Functionarilor Publici comunica autoritatilor si institutiilor 
publice desemnarea unui responsabil de procedura, functionar public, reprezentant al 
acesteia in comisia de concurs. Responsabilul de procedura verifica indeplinirea 
conditiilor legale de organizare si desfasurare a concursurilor si indeplineste si celelalte 
activitati corespunzatoare calitatii de membru in comisia de concurs. 

 Redistribuirea functionarilor publici din corpul de rezerva se dispune prin ordin al 
presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pe baza acordului 
conducatorilor autoritatilor sau institutiilor publice. 

Modificari aduse taxelor aferente serviciilor consulare  
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In Monitorul Oficial nr. 548 din 29 august 2013 a fost publicata  
O.G. nr. 27/2013 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 
70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului 
rece. 

Principalele prevederi 

 Consumatorii vulnerabili, care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica 
furnizata in sistem centralizat, beneficiaza de ajutor lunar pentru incalzirea locuintei 
acordat din bugetul de stat, denumit in continuare ajutor pentru energie termica, in situatia 
in care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de pana la 1,572 ISR in cazul 
familiilor si 2, 164 ISR in cazul persoanei singure. 

CSM a aprobat organizarea unui concurs pentru  
numirea in functie a unor inspectori judiciari 

In Monitorul Oficial nr. 547 din 29 august 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 830/2013 a Consiliului Superior al Magistraturii 
pentru aprobarea desfasurarii concursului privind numirea in 
functie a unor inspectori judiciari, precum si pentru aprobarea 
tematicii si bibliografiei. 

Principalele prevederi 

 Se aproba desfasurarea concursului pentru numirea in functie a inspectorilor judiciari in 
vederea ocuparii a 3 posturi vacante de inspector judiciar in cadrul Directiei de inspectie 
judiciara pentru judecatori si a unui post vacant de inspector judiciar in cadrul Directiei de 
inspectie judiciara pentru procurori in perioada 21 august–9 decembrie 2013. 

TEMATICA pentru examinarea cunostintelor profesionale ale candidatilor la functia de 
inspector judiciar 

1. Normele procedurale privind primirea cererilor, repartizarea aleatorie, stabilirea termenelor, 
continuitatea completului de judecata, pronuntarea, redactarea si comunicarea hotararilor, 
inaintarea dosarelor la instantele competente, punerea in executare a hotararilor judecatoresti 
penale si civile in ceea ce priveste instantele si, respectiv, normele procedurale privind primirea 
si inregistrarea lucrarilor, repartizarea dosarelor pe criterii obiective, continuitatea in lucrarile 
repartizate, respectarea termenelor, redactarea si comunicarea actelor procedurale in ceea ce 
priveste parchetele 

2. Atributiile magistratilor care decurg din legi si regulamente pentru asigurarea bunei 
functionari a instantei, respectiv a parchetului 

3. Normele de etica si deontologie profesionala 

4. Atributiile inspectorilor judiciari 

5. Raspunderea disciplinara a magistratilor si procedura in materie disciplinara 

6. Tipurile de controale efectuate de inspectorii judiciari si metodologia de realizare a acestora 

7. Practica in materie disciplinara si a apararii independentei, impartialitatii si reputatiei 
profesionale a judecatorilor si procurorilor. 

 Guvernul a adus modificari normelor privind masurile de protectie 
sociala in perioada sezonului rece 
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In Monitorul Oficial nr. 536 din 26 august 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 832/2013 a Consiliului Superior al Magistraturii pentru 
modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si 
desfasurarea concursului de promovare a judecatorilor si 
procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 621/2006. 

Sunt scutite de plata taxelor: 

 In cazul promovarii pe loc, optiunea candidatului se poate face numai pentru obtinerea 
gradului corespunzator instantei ierarhic superioare, respectiv parchetului ierarhic 
superior. 

 In cazul promovarii pe loc, ocuparea posturilor se realizeaza in ordinea mediilor 
obtinute, in functie de clasamentul la nivel national pentru obtinerea aceluiasi grad. 

Examenul privind atribuirea calitatii de consultant fiscal  
va avea loc in data de 5 octombrie 

In Monitorul Oficial nr. 539 din 26 august 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 9/2013 a Camerei Consultantilor Fiscali privind 
sustinerea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal 
– sesiunea octombrie 2013. 

Principalele prevederi 

 Examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal va avea loc in municipiul Bucuresti la 
data de 5 octombrie 2013. 

 Locul de desfasurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali 
pana la data de 30 septembrie 2013. 

 Examenul va fi sustinut din tematica si bibliografia pentru examen si va consta intr-o proba 
scrisa sub forma de test-grila. 

 Inscrierile la examen se fac in perioada 2 septembrie 2013–23 septembrie 2013 pe site-ul 
www.cameraconsultantilorfiscali.ro si dosarele se transmit, in aceeasi perioada, prin servicii 
postale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa str. Alecu Russo nr. 13–19, et. 4, ap. 9, 
sectorul 2, municipiul Bucuresti. 

 Dosarul de inscriere va contine cererea de inscriere la examen, prevazuta in anexa nr. 2, 
care face parte integranta din prezenta hotarare, si documentele corespunzatoare prevazute 
la art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de 
consultant fiscal, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali 
nr. 4/2007, cu completarile ulterioare. 

 Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de 
promovare a judecatorilor si procurorilor a fost modificat 
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ANAF propune modificarea formularelor 307 si 311 
 
ANAF a publicat doua proiecte de ordin, unul pentru aprobarea modelului 
si continutului formularului 307 „Declaratie privind sumele rezultate din 
ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea TVA” si al doilea pentru apro-
barea modelului si continutului formularului 311 „Declaratie privind TVA 
colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inre-
gistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) 
sau g) din Codul fiscal”. 

Formularul 307 - Prin modificarile aduse art. 1563 alin. (9) C.fisc. au fost extinse situatiile in care 
persoanele impozabile au obligatia de declarare a sumelor rezultate ca urmare a efectuarii de 
ajustari/corectie a ajustarilor/regularizari de taxa pe valoarea adaugata. Astfel, s-a prevazut obligatia 
depunerii formularului 307 si de catre persoanele impozabile care au solicitat anularea inregistrarii 
de TVA intrucat cifra de afaceri nu a depasit plafonul de scutire si care trebuie sa efectueze regula-
rizarile prevazute la art. 134 alin. (5) C.fisc. sau sa ajusteze baza de impozitare conform prevederilor 
art. 138 C.fisc., pentru operatiuni realizate inainte de anularea inregistrarii in scopuri de TVA. 
 
Formularul 311 - Au fost aduse completari prevederilor art. 1563 C.fisc. Astfel, obligatiile 
declarative prevazute la art. 1563 alin. (10) au fost extinse si pentru persoanele impozabile care au 
aplicat sistemul TVA la incasare pentru operatiuni efectuate inaintea anularii inregistrarii in 
scopuri de TVA, dar a caror exigibilitate de taxa intervine in perioada in care persoanele 
impozabile nu au cod valabil de TVA. De asemenea, prin introducerea alin. (101) la acelasi articol, 
persoanele impo-zabile care au aplicat sistemul TVA la incasare si al caror cod de inregistrare in 
scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g), sunt obligate 
sa depuna o decla-ratie privind taxa colectata pentru operatiuni efectuate inaintea anularii 
inregistrarii in scopuri de TVA, dar a caror exigibilitate de taxa intervine in perioada in care nu au 
cod valabil de TVA. 
 

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

Numarul de posturi din cadrul Inspectiei Judiciare ar putea fi suplimentat 

Ministerul Justitiei a publicat pe 26 august un proiect de Hotarare a 
Guvernului privind suplimentarea numarului maxim de posturi al Inspectiei 
Judiciare. 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca in prezent, inspectorii indeplinesc o serie de atributii 
auxiliare celor prevazute in regulament si care greveaza asupra timpului acestora, cum ar fi: 
redactarea cererilor de chemare in judecata, intampinarilor, notelor de sedinta, concluziilor scrise, a 
motivelor care stau la baza exercitarii cailor de atac; reprezentarea si apararea drepturilor si 
intereselor acesteia in fata instantelor judecatoresti si a altor organe jurisdictionale; elaborarea 
proiectelor de modificare a regulamentelor sau normelor care vizeaza organizarea si functionarea 
institutiei; intocmirea de note si puncte de vedere referitoare la interpretarea si aplicarea unor acte 
normative etc. Ca atare, proiectul propune suplimentarea organigramei Inspectiei Judiciare cu un 
numar de 4 posturi de personal de specialitate juridica asimilat magistratilor. 

 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. 
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MFP a stabilit modelul declaratiei de patrimoniu si de venituri 

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe 26 august un proiect de ordin 
privind stabilirea modelului declaratiei de patrimoniu si de venituri, precum 
si a elementelor de patrimoniu si de venituri ce trebuie declarate de 
persoana fizica supusa verificarii situatiei fiscale personale. 

In cadrul referatului de aprobare se arata ca prin completarea adusa Codului de procedura fiscala 
prin O.G. nr. 8/2013 s-a instituit obligatia persoanei fizice supusa verificarii situatiei fiscale 
personale de a depune o Declaratie de patrimoniu si de venituri, care se depune la solicitarea 
organului fiscal. Nerespectarea obligatiei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 
la 10.000 lei la 50.000 lei. 
 
Proiectul reglementeaza elementele de patrimoniu si de venituri ce trebuie declarate de persoana 
fizica supusa verificarii situatiei fiscale personale, precum si modelul si continutul declaratiei. 
 
Astfel, in aceasta Declaratie de patrimoniu si de venituri urmeaza a fi incluse urmatoarele 
elemente de patrimoniu: 
a) bunuri imobile: terenuri, cladiri si alte bunuri imobile; 
b) bunuri mobile: 
 mijloace de transport (terestre/navale/aeriene) inmatriculate/inregistrate, potrivit legii; 
 bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si 
numismatica, antichitati, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a 
caror valoare de achizitie insumata depaseste 15.000 lei; 
 animale, inclusiv animale de rasa sau care participa la competitii/curse, a caror valoare insumata 
depaseste 15.000 lei; 
c) active financiare: 
 conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire; 
 plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate; 
d) alte bunuri, titluri si/sau detineri a caror valoare individuala depaseste 10.000 lei; 
e) polite de asigurare, cu exceptia asigurarilor de raspundere civila auto; 
f) cheltuieli: 
 cheltuieli personale; 
 cheltuieli cu persoanele aflate in intretinere; 
g) datorii. 
 
Aceste elemente de patrimoniu se declara pe fiecare categorie indiferent de locul situarii, in tara 
sau in strainatate. 
 
De asemenea, aceasta declaratie cuprinde si urmatoarele elemente de venituri: 
a) venituri realizate pentru care se aplica regimul de retinere la sursa a impozitului; 
b) venituri realizate care nu sunt impozabile; 
c) venituri scutite de impozit, potrivit legii. 
 
Si aceste venituri se declara pe fiecare categorie si sursa de venit indiferent de locul situarii, in tara 
sau in strainatate.  
 
 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. 
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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/

