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proiect. 
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Principalele prevederi 

� Dupa evaluarea performantelor individuale

cu prevederile legale in vigoare aplicabile pentr

contractuale bugetare pe care le ocupa, 

crescuta, diminuata sau neacordata, pana la urmatoarea evaluare, dupa cum urmeaza:

• in cazul calificativului «foarte bine», 

salarizare suplimentare fata de salariul de baza prevazut de lege;

• in cazul calificativului «bine», respectiv al calificativului la nivelul standardului de 

performanta stabilit postului, 

suplimentare fata de salariul de baza prevazut de lege;

• in cazul calificativelor «satisfacator» sau «nesatisfacator» n

salariala. 

Guvernul a aprobat masuri de stimulare a gradului de absorbtie a 

fondurilor alocate pentru agricultura

Principalele prevederi 

� In vederea stimularii gradului de absorbtie a fondurilor alocate

schemelor de plati directe pentru agricultura, a ajutoarelor specifice care se finanteaza din 

Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) si a masurilor de piata si interventie in 

agricultura, se aproba, pana la finele anului 2013

privatizare de catre Ministerul Finantelor Publice 

euro, Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

�  Sumele alocate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din veniturile d

utilizate vor fi rambursate Ministerului Finantelor Publice in euro din sumele restituite cu 

aceasta destinatie de catre Uniunea Europeana

� Suma prevazuta anterior

aferente schemelor de plata directe pe suprafata

specifice si pentru masuri de piata si interventie in agricultura, pentru anii agricoli 2012 si 

2013, inclusiv avansul reprezentan

beneficiarilor schemei de plata directa unica pe suprafata, finantata din FEGA, aferenta anului 

agricol 2013, pentru care se vor finaliza verificarile conditiilor de eligibilitate, potrivit 

prevederilor art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de 

stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in c

politicii agricole comune.

Stimularea financiara a personalului care gestioneaza 

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

 

In Monitorul Oficial nr. 572 din 9 septembrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 673/2013 privind modificarea si completarea 

606/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea 

financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare si a 

Legii nr. 1/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea 

 

evaluarea performantelor individuale ale personalului, realizata in conformitate 

cu prevederile legale in vigoare aplicabile pentru functiile publice sau functiile 

contractuale bugetare pe care le ocupa, majorarea salariala poate fi mentinuta, 

crescuta, diminuata sau neacordata, pana la urmatoarea evaluare, dupa cum urmeaza:

in cazul calificativului «foarte bine», majorarea salariala va fi de 25 de clase

salarizare suplimentare fata de salariul de baza prevazut de lege;

in cazul calificativului «bine», respectiv al calificativului la nivelul standardului de 

performanta stabilit postului, majorarea salariala va fi de 17 clase

suplimentare fata de salariul de baza prevazut de lege; 

in cazul calificativelor «satisfacator» sau «nesatisfacator» nu se aplica majorare 

a aprobat masuri de stimulare a gradului de absorbtie a 

fondurilor alocate pentru agricultura 

In Monitorul Oficial nr. 572 din 9 septembrie 2013 a f

H.G. nr. 678/2013 privind reglementarea unor masuri financiare 

temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor 

alocate pentru agricultura aferente schemelor de plati directe si 

pentru masuri de piata in agricultura. 

 

stimularii gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura

schemelor de plati directe pentru agricultura, a ajutoarelor specifice care se finanteaza din 

Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) si a masurilor de piata si interventie in 

agricultura, se aproba, pana la finele anului 2013, alocarea temporara

privatizare de catre Ministerul Finantelor Publice a sumei de 2.900.000 mii lei

culturii si Dezvoltarii Rurale. 

Sumele alocate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din veniturile d

utilizate vor fi rambursate Ministerului Finantelor Publice in euro din sumele restituite cu 

aceasta destinatie de catre Uniunea Europeana, pana la data de 30 decembrie 2013

anterior este destinata asigurarii resurselor necesare efectuarii cheltuielilor 

aferente schemelor de plata directe pe suprafata implicate in derularea FEGA, a ajutoarelor 

specifice si pentru masuri de piata si interventie in agricultura, pentru anii agricoli 2012 si 

avansul reprezentand pana la 50% din suma ce se va aproba a se acorda 

beneficiarilor schemei de plata directa unica pe suprafata, finantata din FEGA, aferenta anului 

agricol 2013, pentru care se vor finaliza verificarile conditiilor de eligibilitate, potrivit 

t. 20 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de 

stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in c

politicii agricole comune. 

Stimularea financiara a personalului care gestioneaza 

fonduri comunitare 

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 572 din 9 septembrie 2013 a fost publicata 

privind modificarea si completarea H.G. nr. 

606/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea 

financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare si a 

Legii nr. 1/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea APIA. 

ale personalului, realizata in conformitate 

u functiile publice sau functiile 

poate fi mentinuta, 

crescuta, diminuata sau neacordata, pana la urmatoarea evaluare, dupa cum urmeaza: 

va fi de 25 de clase de 

salarizare suplimentare fata de salariul de baza prevazut de lege; 

in cazul calificativului «bine», respectiv al calificativului la nivelul standardului de 

majorarea salariala va fi de 17 clase de salarizare 

u se aplica majorare 

a aprobat masuri de stimulare a gradului de absorbtie a 

In Monitorul Oficial nr. 572 din 9 septembrie 2013 a fost publicata 

privind reglementarea unor masuri financiare 

temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor 

alocate pentru agricultura aferente schemelor de plati directe si 

pentru agricultura in cadrul 

schemelor de plati directe pentru agricultura, a ajutoarelor specifice care se finanteaza din 

Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) si a masurilor de piata si interventie in 

porara din venituri din 

a sumei de 2.900.000 mii lei, in echivalent 

Sumele alocate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din veniturile din privatizare si 

utilizate vor fi rambursate Ministerului Finantelor Publice in euro din sumele restituite cu 

, pana la data de 30 decembrie 2013. 

necesare efectuarii cheltuielilor 

implicate in derularea FEGA, a ajutoarelor 

specifice si pentru masuri de piata si interventie in agricultura, pentru anii agricoli 2012 si 

din suma ce se va aproba a se acorda 

beneficiarilor schemei de plata directa unica pe suprafata, finantata din FEGA, aferenta anului 

agricol 2013, pentru care se vor finaliza verificarile conditiilor de eligibilitate, potrivit 

t. 20 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de 

stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul 

Stimularea financiara a personalului care gestioneaza  



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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 Aplicarea de corectii financiare in cadrul POSDRU

Principalele prevederi 

� Se aproba aplicarea procentului de 25%

Europene, pentru perioada de programare 2007

finantate prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“, 

selectate conform procedurilor anterioare In

Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea 

resurselor umane“, cheltuieli efectuate atat inainte, cat si dupa aplicarea Instructiunii 

nr. 62/2012, care nu intra sub incidenta prevederilor H

1.212/2012 privind aplicarea corectiilor financiare solicitate de Comisia Europeana 

asupra cheltuielilor finantate din Programul operational sectorial „Dezvoltarea 

resurselor umane“. 

�  Se autorizeaza Autoritatea de certificare si pla

Publice sa efectueze deducerea procentuala definitiva din declaratiile de cheltuieli

se vor transmite Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007

potrivit prevederilor art. 1 si metodologiei de cal

Gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenta

Principalele prevederi 

� In termen de maximum 20 de zile lucratoare

autoritatea de management sau la organismul intermediar, dupa caz, a 

intocmite conform contractului/deciziei/ordinului de finantare, autoritatea de management 

notifica beneficiarului plata 

cazul platilor directe, notifica beneficiarului autorizarea cheltuielilor din cererea de rambursare.

�  Prin hotarari ale Guvernului se pot aloca temporar sume din veniturile din privatizare

si in valuta inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului si contul curent in 

valuta al Ministerului Finantelor Publice deschis la Banca Nationala a Romaniei ordonatorilor 

principali de credite cu rol de autoritate de management pe

cheltuielilor eligibile rambursabile finantate din fonduri europene, precum si pentru 

cheltuielile eligibile rambursabile aferente instrumentelor structurale din cererile de plata.

� Pe tot parcursul exercitiului bugetar, 

ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, prin intermediul 

Autoritatii de certificare si plata, determinat ca diferenta intre totalul sumelor alocate si 

totalul sumelor restituite Ministerului Finantelor Publice, 

de 3 miliarde lei sau echivalent

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

Aplicarea de corectii financiare in cadrul POSDRU

In Monitorul Oficial nr. 575 din 10 septembrie 2013 a fost 

publicata H.G. nr. 680/2013 privind aplicarea de corectii 

financiare in cadrul Programului operational sectorial 

„Dezvoltarea resurselor umane“ (POSDRU) 2007

solicitarii Comisiei Europene. 

aplicarea procentului de 25% pentru cheltuielile care se vor declara Comisiei 

perioada de programare 2007-2013, realizate in cadrul proiectelor 

finantate prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“, 

selectate conform procedurilor anterioare Instructiunii nr. 62/2012 emise de 

Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea 

cheltuieli efectuate atat inainte, cat si dupa aplicarea Instructiunii 

, care nu intra sub incidenta prevederilor Hotararii Guvernului nr. 

1.212/2012 privind aplicarea corectiilor financiare solicitate de Comisia Europeana 

asupra cheltuielilor finantate din Programul operational sectorial „Dezvoltarea 

Se autorizeaza Autoritatea de certificare si plata din cadrul Ministerului Finantelor 

deducerea procentuala definitiva din declaratiile de cheltuieli

se vor transmite Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007

potrivit prevederilor art. 1 si metodologiei de calcul aprobate prin H.G. nr. 1.212/2012.

Gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenta 

In Monitorul Oficial nr. 579 din 11 septembrie 2013 a fost 

publicata O.U.G. nr. 84/2013 pentru modificarea si 

completarea O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a 

instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru 

obiectivul convergenta. 

de maximum 20 de zile lucratoare de la data depunerii de catre beneficiar la 

autoritatea de management sau la organismul intermediar, dupa caz, a cererii de rambursare

intocmite conform contractului/deciziei/ordinului de finantare, autoritatea de management 

notifica beneficiarului plata aferenta cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare sau, in 

cazul platilor directe, notifica beneficiarului autorizarea cheltuielilor din cererea de rambursare.

Prin hotarari ale Guvernului se pot aloca temporar sume din veniturile din privatizare

si in valuta inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului si contul curent in 

valuta al Ministerului Finantelor Publice deschis la Banca Nationala a Romaniei ordonatorilor 

principali de credite cu rol de autoritate de management pentru asigurarea platilor aferente 

cheltuielilor eligibile rambursabile finantate din fonduri europene, precum si pentru 

cheltuielile eligibile rambursabile aferente instrumentelor structurale din cererile de plata.

Pe tot parcursul exercitiului bugetar, soldul sumelor alocate din venituri din privatizare

ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, prin intermediul 

Autoritatii de certificare si plata, determinat ca diferenta intre totalul sumelor alocate si 

ite Ministerului Finantelor Publice, nu poate depasi plafonul maxim 

de 3 miliarde lei sau echivalent. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Aplicarea de corectii financiare in cadrul POSDRU 

In Monitorul Oficial nr. 575 din 10 septembrie 2013 a fost 

privind aplicarea de corectii 

financiare in cadrul Programului operational sectorial 

07–2013 conform 

pentru cheltuielile care se vor declara Comisiei 

, realizate in cadrul proiectelor 

finantate prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“, 

structiunii nr. 62/2012 emise de 

Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea 

cheltuieli efectuate atat inainte, cat si dupa aplicarea Instructiunii 

otararii Guvernului nr. 

1.212/2012 privind aplicarea corectiilor financiare solicitate de Comisia Europeana 

asupra cheltuielilor finantate din Programul operational sectorial „Dezvoltarea 

ta din cadrul Ministerului Finantelor 

deducerea procentuala definitiva din declaratiile de cheltuieli care 

se vor transmite Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007–2013, 

nr. 1.212/2012. 

Gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea 

In Monitorul Oficial nr. 579 din 11 septembrie 2013 a fost 

pentru modificarea si 

O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a 

structurale si utilizarea acestora pentru 

de la data depunerii de catre beneficiar la 

cererii de rambursare 

intocmite conform contractului/deciziei/ordinului de finantare, autoritatea de management 

aferenta cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare sau, in 

cazul platilor directe, notifica beneficiarului autorizarea cheltuielilor din cererea de rambursare. 

Prin hotarari ale Guvernului se pot aloca temporar sume din veniturile din privatizare in lei 

si in valuta inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului si contul curent in 

valuta al Ministerului Finantelor Publice deschis la Banca Nationala a Romaniei ordonatorilor 

ntru asigurarea platilor aferente 

cheltuielilor eligibile rambursabile finantate din fonduri europene, precum si pentru 

cheltuielile eligibile rambursabile aferente instrumentelor structurale din cererile de plata. 

ldul sumelor alocate din venituri din privatizare 

ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, prin intermediul 

Autoritatii de certificare si plata, determinat ca diferenta intre totalul sumelor alocate si 

nu poate depasi plafonul maxim 
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Principalele prevederi: 

� Concursul sau examenul pentru ocuparea functiei publice specifice de inspector 

antifrauda in cadrul ANAF

prezentul regulament, in conformitate cu principiile competitiei deschise, 

profesionalismului, transparentei, precum si cel al egalitatii de sanse si accesului liber 

pentru fiecare persoana c

� Poate participa la concurs sau examen

prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor

precum si conditiile prevazute de art. 4 alin. (7) di

nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea 

unor acte normative. 

� Concursul se organizeaza in 

nedeterminata, iar examenul se organizeaza in vederea promovarii in grad profesional, in 

conditiile legii. 

MFP a stabilit modelul declaratiei de patrimoniu si de venituri 

ce trebuie declarate de persoana fizica

Principalele prevederi

� Elementele de venituri care se declara

fiscale personale sunt urmatoarele:

• venituri realizate pentru care se aplica regimul de retinere la sursa

impozitului; 

• venituri realizate 

• venituri scutite de impozit

� Elementele de venituri prevazute 

venit, indiferent daca sunt obtinute in tara sau in strainatate.

 

 A fost aprobat Regulamentul 

publice de inspector antifrauda in cadrul ANAF

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

 

In Monitorul Oficial nr. 573 din 9 septembrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 677/2013 privind aprobarea Regulamentului de 

desfasurare a concursului sau examenului pentru ocuparea 

functiei publice specifice de inspector antifrauda in cadrul 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. 

Concursul sau examenul pentru ocuparea functiei publice specifice de inspector 

ANAF se desfasoara pe baza normelor procedurale instituite prin 

prezentul regulament, in conformitate cu principiile competitiei deschise, 

profesionalismului, transparentei, precum si cel al egalitatii de sanse si accesului liber 

pentru fiecare persoana care indeplineste conditiile legale. 

Poate participa la concurs sau examen orice persoana care indeplineste conditiile 

prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor

precum si conditiile prevazute de art. 4 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea 

Concursul se organizeaza in vederea ocuparii unei functii publice

nedeterminata, iar examenul se organizeaza in vederea promovarii in grad profesional, in 

MFP a stabilit modelul declaratiei de patrimoniu si de venituri 

ce trebuie declarate de persoana fizica 

In Monitorul Oficial nr. 578 din 11 septembrie 2013 a fost 

publicat Ordinul nr. 1504/2013 al MFP 

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.

rincipalele prevederi 

Elementele de venituri care se declara de catre persoana fizica supusa verificarii situatiei 

fiscale personale sunt urmatoarele: 

venituri realizate pentru care se aplica regimul de retinere la sursa

venituri realizate care nu sunt impozabile; 

venituri scutite de impozit, potrivit legii. 

Elementele de venituri prevazute anterior se declara pe fiecare categorie si sursa de 

venit, indiferent daca sunt obtinute in tara sau in strainatate. 

ulamentul concursului pentru ocuparea functiei 

publice de inspector antifrauda in cadrul ANAF

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

4 

In Monitorul Oficial nr. 573 din 9 septembrie 2013 a fost publicata 

privind aprobarea Regulamentului de 

desfasurare a concursului sau examenului pentru ocuparea 

functiei publice specifice de inspector antifrauda in cadrul 

Concursul sau examenul pentru ocuparea functiei publice specifice de inspector 

se desfasoara pe baza normelor procedurale instituite prin 

prezentul regulament, in conformitate cu principiile competitiei deschise, 

profesionalismului, transparentei, precum si cel al egalitatii de sanse si accesului liber 

orice persoana care indeplineste conditiile 

prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, 

n Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea 

vederea ocuparii unei functii publice pe perioada 

nedeterminata, iar examenul se organizeaza in vederea promovarii in grad profesional, in 

MFP a stabilit modelul declaratiei de patrimoniu si de venituri  

n 11 septembrie 2013 a fost 

 privind stabilirea 

modelului declaratiei de patrimoniu si de venituri, precum si a 

elementelor de patrimoniu si de venituri ce trebuie declarate de 

ei fiscale personale. 

de catre persoana fizica supusa verificarii situatiei 

venituri realizate pentru care se aplica regimul de retinere la sursa a 

se declara pe fiecare categorie si sursa de 

concursului pentru ocuparea functiei 

publice de inspector antifrauda in cadrul ANAF 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi 

� Declaratia se completeaza si se depune de catre:

• persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, si care sunt obligate la plat

conform art. 150 alin. (1) si (7) din Codul fiscal, pentru operatiuni impozabile in 

Romania conform art. 126 alin. (1) si taxabile cu cota prevazuta de lege. 

� Declaratia se depune 

din Codul fiscal, este emisa o factura, inclusiv pentru avansuri, precum si pentru 

operatiunile la care se aplica sistemul TVA la incasare.

• persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania

din Codul fiscal, care realizeaza in Romania, de la persoanele impozabile inregistrate 

in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile cu cota 

prevazuta de lege. 

Categorii de obligatii in privinta carora organul fiscal competent 

poate 

Principalele prevederi 

� Pentru obligatiile fiscale principale si accesorii administrate de ANAF

bugetului general consolidat si transmise spre recuperare acestei a

competent poate acorda urmatoarele 

• amanarea la plata a obligatiilor fiscale principale

accesorii in situatia in care contribuabilii au de incasat sume certe, lichide si 

la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene in baza contractelor 

de finantare incheiate cu acestea;

• anularea obligatiilor fiscale accesorii

contribuabilul a renuntat la dreptul de a p

accesorii de orice natura aferente creantelor de incasat de la autoritatile competente

• scutirea la plata a obligatiilor fiscale accesorii

scadente pentru perioada cupr

autoritatea competenta potrivit termenelor stabilite in contractul de finantare ca 

urmare a unei cereri de rambur

 Declararea livrarilor si achizitiilor efectuate 

persoanele inregistrate in scopuri de TVA

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

 

In Monitorul Oficial nr. 582 din 13 septembrie 2013 a fost publicat

Ordinul nr. 2986/2013 al MFP si al ANAF pentru modificarea pct. 1 

din anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui ANAF

privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe 

teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri

 

Declaratia se completeaza si se depune de catre: 

persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, si care sunt obligate la plat

conform art. 150 alin. (1) si (7) din Codul fiscal, pentru operatiuni impozabile in 

Romania conform art. 126 alin. (1) si taxabile cu cota prevazuta de lege. 

Declaratia se depune pentru orice operatiune taxabila pentru care, conform titlului VI 

din Codul fiscal, este emisa o factura, inclusiv pentru avansuri, precum si pentru 

operatiunile la care se aplica sistemul TVA la incasare. 

persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania

in Codul fiscal, care realizeaza in Romania, de la persoanele impozabile inregistrate 

in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile cu cota 

prevazuta de lege.  

de obligatii in privinta carora organul fiscal competent 

poate acorda inlesniri la plata 

In Monitorul Oficial nr. 583 din 13 septembrie 2013

Ordinul nr. 1520/2013 al MFP pentru aprobarea Procedurii de 

aplicare a prevederilor art. V din O.U.G. nr. 50/2013 privind 

reglementarea unor masuri fiscale. 

obligatiile fiscale principale si accesorii administrate de ANAF sau alte sume datorate 

bugetului general consolidat si transmise spre recuperare acestei autoritati, organul fiscal 

competent poate acorda urmatoarele inlesniri la plata: 

amanarea la plata a obligatiilor fiscale principale, precum si a obligatiilor fiscale 

accesorii in situatia in care contribuabilii au de incasat sume certe, lichide si 

la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene in baza contractelor 

de finantare incheiate cu acestea; 

anularea obligatiilor fiscale accesorii prevazute anterior in situatia in care 

contribuabilul a renuntat la dreptul de a percepe ori de a incasa dobanzi, penalitati sau 

accesorii de orice natura aferente creantelor de incasat de la autoritatile competente

scutirea la plata a obligatiilor fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale principale 

scadente pentru perioada cuprinsa intre data la care trebuia efectuata plata de catre 

autoritatea competenta potrivit termenelor stabilite in contractul de finantare ca 

urmare a unei cereri de rambursare si data efectuarii platii. 

Declararea livrarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de 

persoanele inregistrate in scopuri de TVA

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 582 din 13 septembrie 2013 a fost publicat 

pentru modificarea pct. 1 

ANAF nr. 3.596/2011 

privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe 

inregistrate in scopuri de TVA. 

persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, si care sunt obligate la plata taxei 

conform art. 150 alin. (1) si (7) din Codul fiscal, pentru operatiuni impozabile in 

Romania conform art. 126 alin. (1) si taxabile cu cota prevazuta de lege.  

pentru care, conform titlului VI 

din Codul fiscal, este emisa o factura, inclusiv pentru avansuri, precum si pentru 

persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 

in Codul fiscal, care realizeaza in Romania, de la persoanele impozabile inregistrate 

in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile cu cota 

de obligatii in privinta carora organul fiscal competent  

In Monitorul Oficial nr. 583 din 13 septembrie 2013 a fost publicat 

pentru aprobarea Procedurii de 

nr. 50/2013 privind 

sau alte sume datorate 

utoritati, organul fiscal 

, precum si a obligatiilor fiscale 

accesorii in situatia in care contribuabilii au de incasat sume certe, lichide si exigibile de 

la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene in baza contractelor 

prevazute anterior in situatia in care 

ercepe ori de a incasa dobanzi, penalitati sau 

accesorii de orice natura aferente creantelor de incasat de la autoritatile competente; 

aferente obligatiilor fiscale principale 

insa intre data la care trebuia efectuata plata de catre 

autoritatea competenta potrivit termenelor stabilite in contractul de finantare ca 

pe teritoriul national de 

persoanele inregistrate in scopuri de TVA 
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Principalele prevederi 

� In baza hotararii consiliului de administratie sau directoratului, dupa caz, luata pentru 

fiecare instrument financiar in parte, 

pensii private in obligatiuni corporatiste

persoane juridice din Romania, cu respectarea urmatoarelor cerinte:

• statul roman detine, direct sau indirect, o participatie de 

capitalul social al emitentului respectiv;

• media cifrei de afaceri pe ultimele 3 exercitii financiare ale emitentului respectiv 

este de minimum 500 milioane lei

• emitentul respectiv a raportat profit autoritatilor fiscale romane in cel putin doua 

din ultimele 3 exercitii financiare

� In cazul unui administrator organizat in sistem dualist, 

activelor numai ulterior hotararii de investire

de supraveghere, pentru fiecare fo

Autorizarea fondului de pensii facultative

Principalele prevederi 

� Contractul de societate poate fi modificat

norma, care cuprinde doua etape:

• obtinerea avizului prealabil

cererii si a documentelor depuse de administratorul care solicita modificarea;

• obtinerea avizului definitiv

obtinerea consimtamantului participantilor, conform art. 107.

� Modificarea contractului de societate

majoritatii participantilor la fondu

altfel. 

� Autoritatea hotaraste cu privire la cererea de avizare prealabila in termen de 

de zile calendaristice de la inregistrarea ultimului document aferent cererii, transmis de 

catre solicitant. 

 Administratorul poate investi activele fondurilor de pensii private in 

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

 

 

In Monitorul Oficial nr. 573 din 9 septembrie 2013 a fost publicata 

Hotararea nr. 31/2013 a Autoritatii de Supraveghere Financiara 

privind aprobarea Normei nr. 8/2013 pentru completarea Normei nr. 

11/2011 privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii 

private. 

n baza hotararii consiliului de administratie sau directoratului, dupa caz, luata pentru 

fiecare instrument financiar in parte, administratorul poate investi activele 

pensii private in obligatiuni corporatiste fara rating sau cu calificativ insuficient, emise de 

persoane juridice din Romania, cu respectarea urmatoarelor cerinte: 

statul roman detine, direct sau indirect, o participatie de 

al emitentului respectiv; 

media cifrei de afaceri pe ultimele 3 exercitii financiare ale emitentului respectiv 

minimum 500 milioane lei; 

emitentul respectiv a raportat profit autoritatilor fiscale romane in cel putin doua 

ultimele 3 exercitii financiare. 

In cazul unui administrator organizat in sistem dualist, directoratul poate decide investirea 

activelor numai ulterior hotararii de investire in acest tip de active adoptate de consiliului 

de supraveghere, pentru fiecare fond de pensii private in parte. 

Autorizarea fondului de pensii facultative 

In Monitorul Oficial nr. 573 din 9 septembrie 2013 a fost publicata 

Hotararea nr. 32/2013 a Autoritatii de Supraveghere Financiara 

privind aprobarea Normei nr. 9/2013 pentru completarea Normei 

nr. 3/2006 privind autorizarea fondului de pens

Contractul de societate poate fi modificat cu indeplinirea procedurii prevazute in prezenta 

norma, care cuprinde doua etape: 

obtinerea avizului prealabil de modificare a contractului de societate, emis in baza 

cererii si a documentelor depuse de administratorul care solicita modificarea;

avizului definitiv de modificare a contractului de societate, dupa 

obtinerea consimtamantului participantilor, conform art. 107. 

Modificarea contractului de societate se poate face la propunerea administratorului sau a 

majoritatii participantilor la fondul respectiv, daca in contractul de societate nu este prevazut 

Autoritatea hotaraste cu privire la cererea de avizare prealabila in termen de 

de la inregistrarea ultimului document aferent cererii, transmis de 

Administratorul poate investi activele fondurilor de pensii private in 

obligatiuni corporatiste 

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 573 din 9 septembrie 2013 a fost publicata 

a Autoritatii de Supraveghere Financiara 

privind aprobarea Normei nr. 8/2013 pentru completarea Normei nr. 

11/2011 privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii 

n baza hotararii consiliului de administratie sau directoratului, dupa caz, luata pentru 

administratorul poate investi activele fondurilor de 

fara rating sau cu calificativ insuficient, emise de 

minimum 33% din 

media cifrei de afaceri pe ultimele 3 exercitii financiare ale emitentului respectiv 

emitentul respectiv a raportat profit autoritatilor fiscale romane in cel putin doua 

directoratul poate decide investirea 

in acest tip de active adoptate de consiliului 

 

In Monitorul Oficial nr. 573 din 9 septembrie 2013 a fost publicata 

a Autoritatii de Supraveghere Financiara 

privind aprobarea Normei nr. 9/2013 pentru completarea Normei 

nr. 3/2006 privind autorizarea fondului de pensii facultative. 

cu indeplinirea procedurii prevazute in prezenta 

de modificare a contractului de societate, emis in baza 

cererii si a documentelor depuse de administratorul care solicita modificarea; 

de modificare a contractului de societate, dupa 

se poate face la propunerea administratorului sau a 

l respectiv, daca in contractul de societate nu este prevazut 

Autoritatea hotaraste cu privire la cererea de avizare prealabila in termen de maximum 30 

de la inregistrarea ultimului document aferent cererii, transmis de 

Administratorul poate investi activele fondurilor de pensii private in 
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Principalele prevederi 

� Contractul de societate poate fi modificat

prezenta norma, care cuprinde doua etape:

• obtinerea avizului prealabil

baza cererii si a documentelor depuse de administra

modificarea; 

• obtinerea avizului definitiv

obtinerea consimtamantului partici

Procedura de avizare prealabila a modificarii contractului de societate

� Pentru a obtine avizul prealabil de modificare a contractului de societate, administratorul 

depune la Autoritate o cerere de avizare prealabila a modificarii acestuia, insotita de 

urmatoarele documente:

• nota de fundamentare 

catre participantii la fondul de pensii, evidentiate comparativ, semnate si stampilate de 

reprezentantul legal al administratorului;

• proiectul actului aditional

• dovada platii taxei de avizare

CSM a adus modificari Regulamentului privind evaluarea activitatii 

profesionale a judecatorilor si procurorilor

Principalele prevederi 

� Pentru evaluarea conduitei in timpul sedintei de judecata

anual la cel putin o sedinta de judecata condusa de 

proces-verbal in care se mentioneaza abilitatile de comunicare clara si logica si 

profesionalismul interactiunii sociale.

Care este procedura de modificare a contractului de societate ce 

administreaza fonduri de pensii

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 573 din 9 septembrie 2013 a fost publicata 

Hotararea nr. 33/2013 a Autoritatii de Supraveghere Financiara 

privind aprobarea Normei nr. 10/2013 pentru completarea Normei 

nr. 4/2007 privind autorizarea fondului de pensii administrat privat.

Contractul de societate poate fi modificat cu indeplinirea procedurii prevazute in 

prezenta norma, care cuprinde doua etape: 

obtinerea avizului prealabil de modificare a contractului de societate, emis in 

baza cererii si a documentelor depuse de administratorul care solicita 

obtinerea avizului definitiv de modificare a contractului de societate, dupa 

obtinerea consimtamantului participantilor. 

Procedura de avizare prealabila a modificarii contractului de societate 

prealabil de modificare a contractului de societate, administratorul 

depune la Autoritate o cerere de avizare prealabila a modificarii acestuia, insotita de 

urmatoarele documente: 

nota de fundamentare a administratorului si modificarile propuse de catre ac

catre participantii la fondul de pensii, evidentiate comparativ, semnate si stampilate de 

reprezentantul legal al administratorului; 

proiectul actului aditional la contractul de societate; 

dovada platii taxei de avizare a modificarii contractului de societate. 

CSM a adus modificari Regulamentului privind evaluarea activitatii 

profesionale a judecatorilor si procurorilor 

In Monitorul Oficial nr. 577 din 10 septembrie 2013 a fost 

publicata Hotararea nr. 881/2013 a CSM pentru completarea 

Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a 

judecatorilor si procurorilor. 

evaluarea conduitei in timpul sedintei de judecata, comisia de evaluare asista 

anual la cel putin o sedinta de judecata condusa de judecatorul evaluat si intocmeste un 

verbal in care se mentioneaza abilitatile de comunicare clara si logica si 

profesionalismul interactiunii sociale. 

este procedura de modificare a contractului de societate ce 

administreaza fonduri de pensii 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 573 din 9 septembrie 2013 a fost publicata 

a Autoritatii de Supraveghere Financiara 

privind aprobarea Normei nr. 10/2013 pentru completarea Normei 

pensii administrat privat. 

cu indeplinirea procedurii prevazute in 

de modificare a contractului de societate, emis in 

torul care solicita 

de modificare a contractului de societate, dupa 

prealabil de modificare a contractului de societate, administratorul 

depune la Autoritate o cerere de avizare prealabila a modificarii acestuia, insotita de 

a administratorului si modificarile propuse de catre acesta sau de 

catre participantii la fondul de pensii, evidentiate comparativ, semnate si stampilate de 

CSM a adus modificari Regulamentului privind evaluarea activitatii 

 

In Monitorul Oficial nr. 577 din 10 septembrie 2013 a fost 

pentru completarea 

Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a 

, comisia de evaluare asista 

judecatorul evaluat si intocmeste un 

verbal in care se mentioneaza abilitatile de comunicare clara si logica si 

este procedura de modificare a contractului de societate ce 
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Principalele prevederi 

� Membrii Consiliului Superior al Magistraturii primesc pentru fiecare candidat cate o 

de evaluare nominala, pe care se noteaza fiecare criteriu cu puncte situate intre 1 si 

maximul punctajului alocat, respectiv 4 puncte. 

� Fisele de evaluare cuprind, de

Magistraturii care a efectuat notarea si semnatura acestuia.

MEN a adus modificari activitatii de conducere de doctorat

Principalele prevederi 

� Institutiile organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) pot organiza doctorat 

numai in domeniile in care au primit aprobare 

� Dreptul de a desfasura activitatea de conducere de doctorat 

domeniul pentru care s

organizatoare de doctorat (IOD).

� Pentru realizarea activitatii 

de doctorat trebuie sa aiba un contract de munc

�  Un conducator de doctorat poate sa isi desfasoare activitatea de conducere de doctorat in 

cadrul IOSUD/IOD unde i s

� In situatia in care conducatorul de doctorat

de doctorat in cadrul altei IOSUD/IOD care organizeaza doctorat in domeniul respectiv, acest 

lucru se poate realiza cu aprobarea celor doua senate universitare/Prezidiului Academiei 

Romane. Cererea se adreseaza rectorului universitat

trebuie avizata de catre directorul Consiliului pentru studiile u

� Acordul celor doua institutii (IOSUD/IOD) 

conducatorul de doctorat, prin avizul 

universitatii/presedintelui Academiei Romane

� Aprobarea privind desfasurarea activitatii de conducere de doctorat

IOSUD/IOD decat in aceea in care i s

clarificarea situatiei doctoranzilor intre cele doua institutii implicate (IOSUD/IOD) si incheierea 

unui contract individual de munca cu IOSUD/IOD unde isi va desfasura activitatea.

Desfasurarea concursului de promovare in functia de judecator la ICCJ

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

 

 

In Monitorul Oficial nr. 581 din 12 septembrie 2013 a fost publicata 

Hotararea nr. 873/2013 a Plenului CSM pentru modificarea 

Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de 

promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si 

Justitie. 

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii primesc pentru fiecare candidat cate o 

, pe care se noteaza fiecare criteriu cu puncte situate intre 1 si 

maximul punctajului alocat, respectiv 4 puncte.  

cuprind, de asemenea, numele membrului Consiliului Superior al 

Magistraturii care a efectuat notarea si semnatura acestuia. 

MEN a adus modificari activitatii de conducere de doctorat

In Monitorul Oficial nr. 582 din 13 septembrie 2013 a fost 

Ordinul nr. 4982/2013 al ministrului Educatiei Nationale privind 

activitatea de conducere de doctorat. 

Institutiile organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) pot organiza doctorat 

numai in domeniile in care au primit aprobare pentru aceasta calitate. 

Dreptul de a desfasura activitatea de conducere de doctorat se poate realiza numai in 

l pentru care s-a conferit aceasta calitate si intr-o singura IOSUD/institutie 

organizatoare de doctorat (IOD). 

Pentru realizarea activitatii cadrele didactice si de cercetare care au calitatea de conducatori 

de doctorat trebuie sa aiba un contract de munca cu o IOSUD/IOD. 

Un conducator de doctorat poate sa isi desfasoare activitatea de conducere de doctorat in 

cadrul IOSUD/IOD unde i s-a conferit calitatea de conducator de doctorat.

conducatorul de doctorat doreste sa isi desfasoare activitatea de conducere 

de doctorat in cadrul altei IOSUD/IOD care organizeaza doctorat in domeniul respectiv, acest 

lucru se poate realiza cu aprobarea celor doua senate universitare/Prezidiului Academiei 

Romane. Cererea se adreseaza rectorului universitatii/presedintelui Academiei Romane si 

trebuie avizata de catre directorul Consiliului pentru studiile universitare de doctorat (CSUD).

Acordul celor doua institutii (IOSUD/IOD) se exprima pe cererea depusa de catre 

conducatorul de doctorat, prin avizul directorului CSUD si cu aprobarea rectorului 

universitatii/presedintelui Academiei Romane. 

Aprobarea privind desfasurarea activitatii de conducere de doctorat

IOSUD/IOD decat in aceea in care i s-a conferit calitatea de conducator de doctor

clarificarea situatiei doctoranzilor intre cele doua institutii implicate (IOSUD/IOD) si incheierea 

unui contract individual de munca cu IOSUD/IOD unde isi va desfasura activitatea.

Desfasurarea concursului de promovare in functia de judecator la ICCJ

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 581 din 12 septembrie 2013 a fost publicata 

pentru modificarea 

Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de 

ta Curte de Casatie si 

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii primesc pentru fiecare candidat cate o fisa 

, pe care se noteaza fiecare criteriu cu puncte situate intre 1 si 

asemenea, numele membrului Consiliului Superior al 

MEN a adus modificari activitatii de conducere de doctorat 

In Monitorul Oficial nr. 582 din 13 septembrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Educatiei Nationale privind 

Institutiile organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) pot organiza doctorat 

se poate realiza numai in 

o singura IOSUD/institutie 

care au calitatea de conducatori 

Un conducator de doctorat poate sa isi desfasoare activitatea de conducere de doctorat in 

a conferit calitatea de conducator de doctorat. 

tivitatea de conducere 

de doctorat in cadrul altei IOSUD/IOD care organizeaza doctorat in domeniul respectiv, acest 

lucru se poate realiza cu aprobarea celor doua senate universitare/Prezidiului Academiei 

ii/presedintelui Academiei Romane si 

niversitare de doctorat (CSUD). 

se exprima pe cererea depusa de catre 

directorului CSUD si cu aprobarea rectorului 

Aprobarea privind desfasurarea activitatii de conducere de doctorat in cadrul altei 

a conferit calitatea de conducator de doctorat necesita 

clarificarea situatiei doctoranzilor intre cele doua institutii implicate (IOSUD/IOD) si incheierea 

unui contract individual de munca cu IOSUD/IOD unde isi va desfasura activitatea. 

Desfasurarea concursului de promovare in functia de judecator la ICCJ 
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Principalele prevederi 

� Completul competent sa judece recursul in interesul legii a luat in examinare recursul in 

interesul legii formulat de catre procurorul general al Parchetului de pe langa 

caracterul actiunii in pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de act autentic 

de vanzare-cumparare a unui imobil si stabilirea competentei teritoriale in judecarea acestei 

actiuni. 

Problemele de drept ce au generat practica neuni

� Prin recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta 

Curte de Casatie si Justitie s

caracterul actiunii in pronuntarea unei hotarari care sa tin

cumparare a unui bun imobil si stabilirea competentei teritoriale in judecarea acestei actiuni.

Examenul jurisprudential

� Intr-o prima opinie s-a considerat ca actiunile analizate sunt actiuni personale imobiliare, 

intrucat reclamantii urmaresc valorificarea unui drept de creanta, corelativ obligatiei asumate 

de partea adversa, de a incheia contractul in forma autentica ceruta de lege ad validitatem.

� Consecutiv, competenta teritoriala a fost stabilita dupa regulile prevazute 

1 si art. 12 din Codul de procedura civila (in vigoare la data inceperii procesului), fie in 

favoarea instantei de la domiciliul ori sediul paratului, fie in favoarea instantei de la locul 

stabilit prin conventie pentru executarea ob

� In aceasta situatie, competenta teritoriala fiind alternativa, iar nu exclusiva, reclamantului i s

recunoscut posibilitatea de a alege intre aceste doua instante, deopotriva competente, iar, in 

masura in care conventia incheiata nu a prevazut l

contractului in forma autentica, s

sediul paratului. 

� Intr-o a doua orientare jurisprudentiala

sau mixte, pentru ca vizeaza valorificarea atat a unui drept real, respectiv incheierea 

contractului translativ de proprietate, cat si a unui drept de creanta ce are, ca obligatie 

corelativa, o obligatie de a face.

� Ca atare, judecarea acestor cereri apartine 

situarii imobilului, potrivit dispozitiilor art. 13 din Codul de procedura civila.

� ICCJ a decis admiterea recursului in interesul legii

Parchetului de pe langa ICCJ

� A stabilit ca actiunea prin care se solicita pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina 

loc de act autentic de vanzare

imobiliare. 

� Competenta teritoriala de solutio

15 februarie 2013, se determina in conditiile art. 5, 7 si, respectiv, art. 10 pct. 1 din Codul de 

procedura civila in vigoare la data inregistrarii cererii.

RIL admis. Caracterul actiunii pentru pronuntarea unei hotarari care sa 

tina loc de act autentic de vanzare
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In Monitorul Ofcial nr. 581 din 12 septembrie 2013 a fost publicata 

Decizia nr. 8 din 10 iunie 2013 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Completul competent sa judece recursul in interesul legii a luat in examinare recursul in 

interesul legii formulat de catre procurorul general al Parchetului de pe langa 

caracterul actiunii in pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de act autentic 

cumparare a unui imobil si stabilirea competentei teritoriale in judecarea acestei 

Problemele de drept ce au generat practica neunitara 

Prin recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta 

Curte de Casatie si Justitie s-a aratat ca nu exista un punct de vedere unitar cu privire la 

caracterul actiunii in pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare

cumparare a unui bun imobil si stabilirea competentei teritoriale in judecarea acestei actiuni.

Examenul jurisprudential 

a considerat ca actiunile analizate sunt actiuni personale imobiliare, 

reclamantii urmaresc valorificarea unui drept de creanta, corelativ obligatiei asumate 

de partea adversa, de a incheia contractul in forma autentica ceruta de lege ad validitatem.

Consecutiv, competenta teritoriala a fost stabilita dupa regulile prevazute 

1 si art. 12 din Codul de procedura civila (in vigoare la data inceperii procesului), fie in 

favoarea instantei de la domiciliul ori sediul paratului, fie in favoarea instantei de la locul 

stabilit prin conventie pentru executarea obligatiei. 

In aceasta situatie, competenta teritoriala fiind alternativa, iar nu exclusiva, reclamantului i s

recunoscut posibilitatea de a alege intre aceste doua instante, deopotriva competente, iar, in 

masura in care conventia incheiata nu a prevazut locul executarii obligatiei de incheiere a 

contractului in forma autentica, s-a considerat ca este competenta instanta de la domiciliul ori 

o a doua orientare jurisprudentiala s-a considerat ca aceste actiuni sunt reale imobiliare 

mixte, pentru ca vizeaza valorificarea atat a unui drept real, respectiv incheierea 

contractului translativ de proprietate, cat si a unui drept de creanta ce are, ca obligatie 

corelativa, o obligatie de a face. 

Ca atare, judecarea acestor cereri apartine competentei exclusive a instantei de la locul 

situarii imobilului, potrivit dispozitiilor art. 13 din Codul de procedura civila.

ICCJ a decis admiterea recursului in interesul legii formulat de procurorul general al 

ICCJ si, in consecinta: 

actiunea prin care se solicita pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina 

loc de act autentic de vanzare-cumparare a unui imobil are caracterul unei actiuni personale 

Competenta teritoriala de solutionare a unei astfel de actiuni, inregistrata inainte de data de 

15 februarie 2013, se determina in conditiile art. 5, 7 si, respectiv, art. 10 pct. 1 din Codul de 

procedura civila in vigoare la data inregistrarii cererii. 

RIL admis. Caracterul actiunii pentru pronuntarea unei hotarari care sa 

de act autentic de vanzare-cumparare a unui imobil
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12 septembrie 2013 a fost publicata 

a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. 

Completul competent sa judece recursul in interesul legii a luat in examinare recursul in 

interesul legii formulat de catre procurorul general al Parchetului de pe langa ICCJ privind 

caracterul actiunii in pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de act autentic 

cumparare a unui imobil si stabilirea competentei teritoriale in judecarea acestei 

Prin recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta 

a aratat ca nu exista un punct de vedere unitar cu privire la 

a loc de act autentic de vanzare-

cumparare a unui bun imobil si stabilirea competentei teritoriale in judecarea acestei actiuni. 

a considerat ca actiunile analizate sunt actiuni personale imobiliare, 

reclamantii urmaresc valorificarea unui drept de creanta, corelativ obligatiei asumate 

de partea adversa, de a incheia contractul in forma autentica ceruta de lege ad validitatem. 

Consecutiv, competenta teritoriala a fost stabilita dupa regulile prevazute in art. 5,art. 10 pct. 

1 si art. 12 din Codul de procedura civila (in vigoare la data inceperii procesului), fie in 

favoarea instantei de la domiciliul ori sediul paratului, fie in favoarea instantei de la locul 

In aceasta situatie, competenta teritoriala fiind alternativa, iar nu exclusiva, reclamantului i s-a 

recunoscut posibilitatea de a alege intre aceste doua instante, deopotriva competente, iar, in 

ocul executarii obligatiei de incheiere a 

a considerat ca este competenta instanta de la domiciliul ori 

a considerat ca aceste actiuni sunt reale imobiliare 

mixte, pentru ca vizeaza valorificarea atat a unui drept real, respectiv incheierea 

contractului translativ de proprietate, cat si a unui drept de creanta ce are, ca obligatie 

competentei exclusive a instantei de la locul 

situarii imobilului, potrivit dispozitiilor art. 13 din Codul de procedura civila. 

formulat de procurorul general al 

actiunea prin care se solicita pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina 

cumparare a unui imobil are caracterul unei actiuni personale 

a unei astfel de actiuni, inregistrata inainte de data de 

15 februarie 2013, se determina in conditiile art. 5, 7 si, respectiv, art. 10 pct. 1 din Codul de 

RIL admis. Caracterul actiunii pentru pronuntarea unei hotarari care sa 

cumparare a unui imobil 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  

� Propunere legislativa pentru modificarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune 

de servicii  

 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi  

� Proiect de Lege privind protectia minorilor ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate  

 

� Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 111/2010 privind 

concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul 

muncii  

 

 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

� Propunere legislativa privind completarea art. 8 din Legea cetateniei romane nr. 21/1991, 

republicata   

 

� Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 339/2006 privind activitatea de voluntariat 

din Romania  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice   

 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  

 

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii farmaciei nr. 266/2008, 

republicata   
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Proiecte de lege si propuneri legislative primite pentru dezbatere 

si adoptare 

� Proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii minelor nr. 85/2003 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 11.09.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 17.09.2013 

 

� Proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea 

judiciara internationala in materie penala 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 11.09.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 18.09.2013 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/2007 privind cresterea 

sigurantei in unitatile de invatamant 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 11.09.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 24.09.2013 

 

 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi  

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul 

asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul 

juridic al adoptiei   

 

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 82/1991 – Legea contabilitatii   

 

� Propunere legislativa privind gestionarea cainilor fara detinator, identificarea si controlul 

reproducerii cainilor  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.G. nr. 18/2009 privind organizarea 

si finantarea rezidentiatului  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 148/2000 privind 

publicitatea   

 

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 coroborata cu H.G. 

nr.  44/2004 privind Codul fiscal cu Normele Metodologice de Aplicare   

 

Procesul legislativ la Senat 



 

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

  

12 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Concursuri europene 
 

 

Jurisprudenta europeana 
 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. C260 din 7 septembrie 2013 a fost publicata ultima publicatie CJUE. Editiile 

anterioare pot fi consultate in JO nr. C252 din 31 august 2013, repsectiv JO nr. 245 din 24 august 2013. 

 

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.  

 

� Fundatia Europeana pentru Imbunatatirea Conditiilor de Viata si de Munca (Eurofound), cu sediul 

la Dublin, Irlanda, doreste sa recruteze un asistent in cadrul biroului de asistenta TIC. 

 

Procedura de selectie este deschisa candidatilor care: 

- sunt cetateni ai Uniunii Europene si au cel putin un nivel de studii secundare, absolvite cu o 

diploma care ofera acces la invatamantul superior; 

- au trei ani de experienta in domeniu; 

- cunosc cel putin doua dintre limbile de lucru ale Uniunii, inclusiv limba engleza la un nivel 

avansat; 

- cunosc foarte bine sistemele TIC, in special aplicatiile Office; 

- dovedesc un nivel ridicat al competentelor in domeniul TIC (hardware, software, retele); 

- au experienta in prestarea de servicii pentru clienti. 

O calificare in domeniul informatic constituie un avantaj (de exemplu, certificare A+, certificare 

Network+ sau o certificare similara Microsoft). 

 

Candidatul admis va fi recrutat ca agent temporar (AST 1), cu un contract initial pe o perioada 

determinata de 5 ani. Lista de rezerva a candidatilor alcatuita in urma acestei proceduri poate fi 

utilizata si pentru ocuparea posturilor vacante de agenti contractuali (grupa de functii II) cu profil 

similar. 

Informatii complete privind postul, precum si procedurile de depunere a candidaturii si de selectie pot 

fi descarcate de pe pagina dedicata posturilor vacante a site-ului Eurofound: 

http://www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/index.htm 

 

Toate candidaturile trebuie sa fie depuse utilizand formularul de candidatura oficial care poate fi, de 

asemenea, descarcat de pe site. Termenul de depunere a candidaturilor: 11 octombrie 2013. 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 
 

  Codul rutier ar putea fi modificat din nou 
 

Ministerului Afacerilor Interne a publicat pe 11 septembrie un proiect de 

ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 

195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. 

I. Se are in vedere punerea de acord a prevederilor O.U.G. nr. 195/2002referitoare la caile de atac 

impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, cu dispozitiile constitutionale.  

II. Se instituie norma potrivit careia vanzatorul comunica in scris/electronic operatiunea efectuata 

si datele noului proprietar in termen de cinci zile lucratoare, autoritatii competente, care face 

mentiunea corespunzatoare in evidente.  

III. Se stabileste o corelare intre normele care ocrotesc interesul general urmarit de actul normativ 

si pericolul social concret al acestora, respectiv, focalizarea pe principalii factori de risc rutier si 

inasprirea punctuala a regimului sanctionator al acestora, printre altele, prin:  

1. stabilirea obligatiei pentru conducatorii de vehicule avand locuri prevazute prin constructie cu 

centuri de siguranta de a se asigura ca persoanele minore poarta centurile de siguranta sau sunt 

transportate numai in dispozitive de retinere omologate in conditiile prevazute de regulament, 

precum si a sanctiunii aferente.  

2. interdictia conducatorilor de vehicule de a folosi telefoanele mobile sau alte echipamente cu 

aceasta functie atunci cand acestia se afla in timpul mersului, cu exceptia celor prevazute cu 

dispozitive de tip «maini libere»”, precum si sanctionarea incalcarii acestei conduite.  

3. interdictia conducerii unui vehicul de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice 

sau a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora.  

4. introducerea unui nou mecanism de sanctionare pentru depasirea cu 31 pana la 40 km, 

respectiv 41 pana la 50 km/ora a vitezei maxime admise (pentru care se propune inclusiv 

suspendarea dreptului de a conduce);  

5. nerespectarea normelor privind obligatia de a acorda prioritate pietonului angajat regulamentar 

in traversare, nerespectarea de catre conducatorii auto a culorii rosii a semaforului, nerespectarea 

interdictiei de a conduce un autovehicul de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor 

alcoolice, precum si nerespectarea obligatiei privind oprirea autovehiculului la trecerea la nivel cu 

calea ferata sunt sanctionate mai aspru prin trecerea lor in clase superioare de amenzi;  

6. introducerea unui regim distinct de sanctionare administrativa, raportat la pericolul social concret 

al faptelor urmarite ca infractiuni la regimul circulatiei sau accidentelor rutiere soldate cu victime.  

7. stabilirea unui cont unic la nivel national in care se incaseaza amenzile aplicate cetatenilor statelor 

membre ale UE, altele decat Romania, cetatenilor SEE, cetatenilor Confederatiei Elvetiene, strainilor, 

apatrizilor sau cetatenilor romani cu domiciliul ori, dupa caz, rezidenta normala in strainatate;  

8. crearea posibilitatii prelungirii dreptului de circulatie de catre procuror sau, dupa caz, de catre 

instanta de judecata, pe toata durata efectuarii cercetarilor, in faza urmaririi penale, respectiv pe 

toata durata judecarii cu exceptia cazului in care organul judiciar ar aprecia necesara revizuirea din 

oficiu, ori la sesizarea organelor de politie.  

IV. Introducerea unor norme referitoare la inregistrarea video si, dupa caz, audio, cu sisteme 

tehnice de monitorizare a probei teoretice si a probei practice la examenul pentru eliberarea 

permisului de conducere, cu scopul de a verifica legalitatea desfasurarii acestuia.  

� Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt 

asteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro, in termen de 10 de zile. 



 

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

  

14 

 

  

MFP a reglementat impozitul forfetar 

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe 12 septembrie un proiect de 

lege Proiect Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal. 

Schimbari preconizate, printre altele: 

 

A. Titlul I „Dispozitii generale”. Pentru corelare cu dispozitiile nou introduse la titlul IV
2
 „Impozitul 

forfetar”, se introduce aceasta categorie de impozit in lista impozitelor reglementate de Codul fiscal.  

 

B. Titlul II „Impozit pe profit”. Pentru corelare cu dispozitiile nou introduse la titlul IV
2
 „Impozitul 

forfetar”, se introduc: 

- dispozitii de eliminare a persoanelor juridice care aplica impozitul forfetar din categoria 

contribuabililor platitori de impozit pe profit; 

- reguli de stabilire a perioadei de recuperare a pierderii fiscale in situatia in care contribuabilul a 

avut ani fiscali in care a platit impozit forfetar; 

- reguli pentru aplicarea sistemului de plata anuala cu plati anticipate a impozitului pe profit in 

cazul contribuabililor care au fost platitori de impozit forfetar. 

 

C. Titlul IV
1
 „Impozitul pe veniturile microintreprinderilor”. Pentru corelare cu dispozitiile nou 

introduse la titlul IV
2
 „Impozitul forfetar”, se introduc dispozitii de eliminare a persoanelor juridice 

care aplica impozitul forfetar din categoria contribuabililor platitori de impozit pe veniturile 

microintreprinderilor. 

 

D. Titlul IV
2
 „Impozitul forfetar”. Se instituie un nou sistem de impozitare pentru persoanele 

juridice romane din sectorul intretinerii si repararii autovehiculelor, turistic, restaurante si 

alimentatie publica ale carui elemente principale sunt: 

• contribuabili: sunt persoane juridice romane care desfasoara activitati principale in domeniile 

serviciilor de cazare si alimentatie publica: hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri – cafenele – 

coduri CAEN: 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629 si 5630 si in domeniul intretinerea si 

repararea autovehiculelor (cod CAEN: 4520); au realizat o cifra de afaceri anuala neta de pana la 

50 mil. euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 mil. 

euro, conform ultimei situatii financiare aprobate; - ponderea veniturilor obtinute in anul 

precedent din desfasurarea activitatilor cu codurile CAEN vizate in total venituri, este de peste 

70%; au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250; nu se afla in dizolvare, potrivit legii. 

• baza impozabila - impozitul forfetar anual este calculat pe baza formulelor stabilite distinct 

pentru fiecare domeniu in parte. 

• in situatia in care in cursul anului fiscal, contribuabilii realizeaza venituri din desfasurarea altor 

activitati decat cele care intra sub incidenta impozitului forfetar se datoreaza impozit forfetar 

calculat prin aplicarea unui procent de 3% la veniturile respective; 

• pentru contribuabilii care desfasoara mai multe din activitatile vizate de impozitul forfetar, cu 

exceptia celor care desfasoara activitati prin intermediul unui complex hotelier, determinarea 

impozitului datorat se realizeaza prin insumarea impozitului determinat conform formulelor 

corespunzatoare fiecarei activitati desfasurate; 

• impozitul este anual, declararea si plata impozitului se efectueaza trimestrial, in suma egala cu o 

patrime din impozitul forfetar anual, stabilit conform formulelor.  

 

� 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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Judecata in cazul recunoasterii vinovatiei in Noul Cod de procedura

Semnificatia recunoasterii vinovatiei este insa mult diminuata, avand in vedere

ca intreaga procedura de judecata in prima instanta a fost mult simplificata, cu accent pe 

accelerarea duratei procedurilor, conform art. 374 NCPP.

In esenta, reglementarea acestei proceduri 

cuprinsa in art. 3201 C.proc.pen.,

inlature dificultatile de 

 

Va dorim lectura placuta
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in cazul recunoasterii vinovatiei in Noul Cod de procedura

Semnificatia recunoasterii vinovatiei este insa mult diminuata, avand in vedere

ca intreaga procedura de judecata in prima instanta a fost mult simplificata, cu accent pe 

accelerarea duratei procedurilor, conform art. 374 NCPP.

, reglementarea acestei proceduri in Noul Cod nu difer

C.proc.pen., legiuitorul incluzand preciz

 aplicare raportat la dispozitiile procedurii obi

Examinarea comparativa a dispozitiilor i
cele din Noul Cod de procedura penala evidentiaza
mai multe elemente de noutate, printre care:
 
• Alin. (2) al art. 374 NCPP nu mai cuprinde 
posibilitatea administrarii probei cu 

circumstantiere. 
 
• Alin. (3) al art. 374 NCPP cuprinde precizarea c

judecata va incepe doar in cazul in care 
in stare de judecata, prin intrebarea adresat
inculpatului. 

 
• Dispozitiile art. 374 alin. (4) şi (8) NCPP vor trebui
aliniate exigentelor constitutionale sub aspectul 

preciziei, claritatii si previzibilitatii. 
 
• Conform aceluiasi alin. (4) al art. 374 NCPP, dup

ce admite cererea, instanta va trece la audierea 
inculpatului, potrivit art. 378 NCPP. 
 

• Daca pentru solutionarea act
necesara administrarea de probe, prin care s
prelungi in mod nejustificat solut

penale, instanta poate dispune disjungerea ac
civile, potrivit art. 26 NCPP. 
 

Va dorim lectura placuta 

 

 

Autori: Florin Cotoi, Versavia Brutaru 

     Efectele recunoasterii vinovatiei in dreptul penal
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Semnificatia recunoasterii vinovatiei este insa mult diminuata, avand in vedere 

ca intreaga procedura de judecata in prima instanta a fost mult simplificata, cu accent pe 

accelerarea duratei procedurilor, conform art. 374 NCPP. 

nu difera de cea 

nd precizari de natura sa 

iile procedurii obisnuite. 

iilor in vigoare cu 
Noul Cod de procedura penala evidentiaza 

, printre care: 

Alin. (2) al art. 374 NCPP nu mai cuprinde 
rii probei cu inscrisuri in 

Alin. (3) al art. 374 NCPP cuprinde precizarea ca 

n care cauza se afla 
ntrebarea adresata 

iile art. 374 alin. (4) şi (8) NCPP vor trebui 
ionale sub aspectul 

 

al art. 374 NCPP, dupa 

a va trece la audierea 
 

tiunii civile este 
de probe, prin care s-ar 

tionarea actiunii 

a poate dispune disjungerea actiunii 

Efectele recunoasterii vinovatiei in dreptul penal 
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Legaturi multiple intr-un singur loc 

Atunci cand deschideti un act in Legalis 2.0, indiferent de tipul acestuia, veti observa in partea dreapta 

Panoul de Conexiuni. Fiecare act este conectat cu un altul 

aplicare, una sau mai multe referinte din Jurisprude

Online.  

���� Regasiti in panoul de conexiuni

• Referinte catre acte normative: 

vizualizat (sau, dupa caz, speta ori fragmentul de doctrina); no

legaturi catre versiunea din Monitorul 

• Citari din alte tipuri de documente:

citari din Doctrina Legalis sau din Comentariile Online; citari din cel 

CEDO; referinte din Monitorul Oficial Adnotat, stiri sau aparitii editoriale recomandate

Filtrare prin tab-uri  

In orice cautare efectuati in Legalis, va recomandam sa folositi taburile cu ajutorul carora puteti sa 

filtrati rezultatele din panoul din mijloc al aplicatiei, in functie de tipul de document. In acest mod, 

puteti nu doar sa vizualizati rezultatele exclusiv din Doctrina ori Acte normative, ci si sa salvati aceste 

rezultate pentru a le consulta mai usor intr

Legalis 2.0 reprezinta nu doar o complexa biblioteca de informatie juridica ci si un mediu in care 

crearea conexiunilor intre date devine simpla si usor de urmarit. Pentru aceasta, am dezvoltat Panol 

de Conexiuni, tab-urile de rezultate si functiile specia
 

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

 

 

Tutoriale Legalis 2.0 

un singur loc – Panoul de Conexiuni!  

Atunci cand deschideti un act in Legalis 2.0, indiferent de tipul acestuia, veti observa in partea dreapta 

Panoul de Conexiuni. Fiecare act este conectat cu un altul – fie ca este vorba despre o Norma de 

aplicare, una sau mai multe referinte din Jurisprudenta sau un articol explicat pe larg in Comentariile 

egasiti in panoul de conexiuni: 

Referinte catre acte normative: versiunile consolidate ale actului; acte care citeaza articolul 

vizualizat (sau, dupa caz, speta ori fragmentul de doctrina); norme de aplicare ale unui act; 

legaturi catre versiunea din Monitorul Oficial 

in alte tipuri de documente: citari directe din Bibliografie si revistele in formatul intregral

citari din Doctrina Legalis sau din Comentariile Online; citari din cel mai nou modul Dreptul UE si 

CEDO; referinte din Monitorul Oficial Adnotat, stiri sau aparitii editoriale recomandate

In orice cautare efectuati in Legalis, va recomandam sa folositi taburile cu ajutorul carora puteti sa 

ltatele din panoul din mijloc al aplicatiei, in functie de tipul de document. In acest mod, 

puteti nu doar sa vizualizati rezultatele exclusiv din Doctrina ori Acte normative, ci si sa salvati aceste 

rezultate pentru a le consulta mai usor intr-o alta sesiune de utilizare a Legalis.  

Legalis 2.0 reprezinta nu doar o complexa biblioteca de informatie juridica ci si un mediu in care 

crearea conexiunilor intre date devine simpla si usor de urmarit. Pentru aceasta, am dezvoltat Panol 

urile de rezultate si functiile speciale de cautare si salvare a documentelor. 

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

16 

 

Atunci cand deschideti un act in Legalis 2.0, indiferent de tipul acestuia, veti observa in partea dreapta 

fie ca este vorba despre o Norma de 

nta sau un articol explicat pe larg in Comentariile 

acte care citeaza articolul 

rme de aplicare ale unui act; 

citari directe din Bibliografie si revistele in formatul intregral; 

mai nou modul Dreptul UE si 

CEDO; referinte din Monitorul Oficial Adnotat, stiri sau aparitii editoriale recomandate 

In orice cautare efectuati in Legalis, va recomandam sa folositi taburile cu ajutorul carora puteti sa 

ltatele din panoul din mijloc al aplicatiei, in functie de tipul de document. In acest mod, 

puteti nu doar sa vizualizati rezultatele exclusiv din Doctrina ori Acte normative, ci si sa salvati aceste 

Legalis 2.0 reprezinta nu doar o complexa biblioteca de informatie juridica ci si un mediu in care 

crearea conexiunilor intre date devine simpla si usor de urmarit. Pentru aceasta, am dezvoltat Panol 

le de cautare si salvare a documentelor.  



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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