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Principalele prevederi 

� Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin conventii de lucru incheiat

de garantare aloca sume din Fond pentru constituirea plafonului de garantare cu o 

expunere maxima de pana la 5 ori

� Sumele alocate sunt virate in contul fondurilor de garantare

masura ce exista solicitari de garantare din partea beneficiarilor. Prin conventiile 

incheiate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cu 

stabilesc, de asemenea, obligatiile partilor si normele de lucru.

� Sumele puse la dispozitia fondurilor de garantare

Rurale, aferente plafonului de garantare, 

bune conditii de dobanda si siguranta de pe piata de catre o comisie constituita la nivelul 

fondurilor de garantare impreuna cu reprezentantul Ministerului Agriculturii si 

Dezvoltarii Rurale, numit prin ordin al ministrului agri

Guvernul a adus modificari

Principalele prevederi 

� In scopul de a elabora si de a monitoriza 

imbunatatirea mediului de afaceri in perioada 2013

lucru avand componenta prevazuta in anexa care face parte integran

� Grupul de lucru isi va desfasura activitatea in 

2014. 

� Coordonarea Grupului de lucru

presedintele executiv. 

� Presedintele Grupului de lucru

mediul de afaceri si turism.

� Functia de presedinte executiv

domeniul politicilor publice privind mediul de afaceri.

� Atributiile executive si de secretariat ale Grupului de lucru vor fi asigurate de catr

politici pentru mediul de afaceri

Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

� Coordonatorul Grupului

Planului de actiuni, pana la data de 1 octombrie 2013

 

Dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la 

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

 

In Monitorul Oficial nr. 584 din 16 septembrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea 

fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor.

 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin conventii de lucru incheiat

aloca sume din Fond pentru constituirea plafonului de garantare cu o 

de pana la 5 ori.  

Sumele alocate sunt virate in contul fondurilor de garantare la solicitarea acestora, pe 

masura ce exista solicitari de garantare din partea beneficiarilor. Prin conventiile 

incheiate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cu fondurile de garantare se 

stabilesc, de asemenea, obligatiile partilor si normele de lucru. 

Sumele puse la dispozitia fondurilor de garantare de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii 

Rurale, aferente plafonului de garantare, sunt plasate la institutii fin

bune conditii de dobanda si siguranta de pe piata de catre o comisie constituita la nivelul 

fondurilor de garantare impreuna cu reprezentantul Ministerului Agriculturii si 

Dezvoltarii Rurale, numit prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

Guvernul a adus modificari normelor privind imbunatatirea

mediului de afaceri 

In Monitorul Oficial nr. 584 din 16 septembrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 685/2013 pentru modificarea si completarea Hotararii 

Guvernului nr. 803/2001 privind constituirea Grupului de lucru 

pentru elaborarea si monitorizarea Planului de actiuni referitor la 

imbunatatirea mediului de afaceri. 

 

In scopul de a elabora si de a monitoriza implementarea Planului de actiuni 

imbunatatirea mediului de afaceri in perioada 2013–2014, Guvernul constituie un grup de 

lucru avand componenta prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Grupul de lucru isi va desfasura activitatea in perioada 1 septembrie 2013

de lucru este asigurata de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre 

de lucru este ministrul delegat pentru intreprinderi mici si mijloci

afaceri si turism. 

presedinte executiv va fi detinuta de secretarul de stat cu responsabilitati in 

lice privind mediul de afaceri. 

Atributiile executive si de secretariat ale Grupului de lucru vor fi asigurate de catr

politici pentru mediul de afaceri (D.P.M.A.) din cadrul Ministerului Economiei 

Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism.

Coordonatorul Grupului de lucru are obligatia de a prezenta prim

Planului de actiuni, pana la data de 1 octombrie 2013. 

Dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la 

finantare al fermierilor 

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. 584 din 16 septembrie 2013 a fost publicata 

privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea 

fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor. 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin conventii de lucru incheiate cu institutiile 

aloca sume din Fond pentru constituirea plafonului de garantare cu o 

la solicitarea acestora, pe 

masura ce exista solicitari de garantare din partea beneficiarilor. Prin conventiile 

fondurile de garantare se 

de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii 

sunt plasate la institutii financiare in cele mai 

bune conditii de dobanda si siguranta de pe piata de catre o comisie constituita la nivelul 

fondurilor de garantare impreuna cu reprezentantul Ministerului Agriculturii si 

si dezvoltarii rurale. 

d imbunatatirea 

In Monitorul Oficial nr. 584 din 16 septembrie 2013 a fost publicata 

pentru modificarea si completarea Hotararii 

Guvernului nr. 803/2001 privind constituirea Grupului de lucru 

pentru elaborarea si monitorizarea Planului de actiuni referitor la 

implementarea Planului de actiuni referitor la 

, Guvernul constituie un grup de 

ta din prezenta hotarare. 

ptembrie 2013–31 decembrie 

este asigurata de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre 

este ministrul delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, 

va fi detinuta de secretarul de stat cu responsabilitati in 

Atributiile executive si de secretariat ale Grupului de lucru vor fi asigurate de catre Directia 

(D.P.M.A.) din cadrul Ministerului Economiei – 

, Mediul de Afaceri si Turism. 

are obligatia de a prezenta prim-ministrului proiectul 

Dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la 
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 ANRE a aprobat Metodologia de monitorizare a pietei reglementate de 

Principalele prevederi 

� Metodologia de monitorizare a pietei reglementate de energie electrica 

• indicatorii utilizati de ANRE

electrica; 

• datele si informatiile necesare in activitatea de monitorizare

de energie electrica;

• obligatiile de raportare

monitorizare a pietei reglementate de energie electrica care revin producatorilor si 

furnizorilor de energie electrica ce activeaza pe piata reglementata;

• principiile referitoare la analizele si la rap

monitorizarii pietei reglementate de energie electrica.

� Metodologia creeaza cadrul procedural al activitatii de monitorizare

reglementate de energie electrica si se aplica, dupa caz, de catre ANRE, furnizori 

ultima instanta; producatorii care activeaza pe piata reglementata.

Parlamentul a aprobat infiintarea unei comisii speciale pentru avizarea 

Proiectului de lege privind Rosia Montana

Principalele prevederi 

� Se constituie Comisia speciala comuna

Proiectului de lege privind unele masuri aferente exploatarii minereurilor auro

perimetrul Rosia Montana, cu urmatoarele obiective:

• examinarea Proiectului de lege

auro-argentifere din perimetrul Rosia Montana

activitatilor miniere in Romania, initiat de Guvernul Romaniei, precum si a amendamentelor 

depuse de Guvern, deputati si senatori. Amendame

octombrie 2013; 

• intocmirea raportului in vederea dezbaterii si adoptarii proiectului de lege in plenul fiecarei 

Camere a Parlamentului.

� Comisia speciala comuna este formata 

cu respectarea configuratiei politice a Parlamentului.

� Constatarile, concluziile si propunerile Comisiei fac obiectul raportului asupra proiectului de lege, 

care va fi depus la Biroul permanent al Senatului, in calitate de prima Camera sesizat

data de 20 octombrie 2013

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

ANRE a aprobat Metodologia de monitorizare a pietei reglementate de 

energie electrica 

In Monitorul Oficial nr. 586 din 16 septembrie 2013 a fost 

publicat Ordinul nr. 68/2013 al Autoritatii Nationale de 

Reglementare in Domeniul Energiei privind aprobarea 

Metodologiei de monitorizare a pietei reglementate de energie 

electrica. 

de monitorizare a pietei reglementate de energie electrica 

indicatorii utilizati de ANRE in vederea monitorizarii pietei reglementate de energie 

datele si informatiile necesare in activitatea de monitorizare a pietei reglementate 

de energie electrica; 

obligatiile de raportare a datelor si informatiilor necesare in activitatea de 

monitorizare a pietei reglementate de energie electrica care revin producatorilor si 

furnizorilor de energie electrica ce activeaza pe piata reglementata;

principiile referitoare la analizele si la rapoartele care trebuie realizate

monitorizarii pietei reglementate de energie electrica. 

Metodologia creeaza cadrul procedural al activitatii de monitorizare

reglementate de energie electrica si se aplica, dupa caz, de catre ANRE, furnizori 

ultima instanta; producatorii care activeaza pe piata reglementata. 

tul a aprobat infiintarea unei comisii speciale pentru avizarea 

Proiectului de lege privind Rosia Montana 

In Monitorul Oficial nr. 588 din 17 septembrie 2013 a fost 

publicata Hotararea nr. 56/2013 a Parlamentului Romaniei 

privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei 

Deputatilor si Senatului pentru avizarea Proiectului de lege 

privind unele masuri aferente exploatarii minereurilor auro

argentifere din perimetrul Rosia Montana. 

Se constituie Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru avizarea 

Proiectului de lege privind unele masuri aferente exploatarii minereurilor auro

perimetrul Rosia Montana, cu urmatoarele obiective: 

examinarea Proiectului de lege privind unele masuri aferente exploatarii minereurilor 

argentifere din perimetrul Rosia Montana si stimularea si facilitarea dezvoltarii 

activitatilor miniere in Romania, initiat de Guvernul Romaniei, precum si a amendamentelor 

depuse de Guvern, deputati si senatori. Amendamentele pot fi transmise pana la data de 1 

in vederea dezbaterii si adoptarii proiectului de lege in plenul fiecarei 

Camere a Parlamentului.  

Comisia speciala comuna este formata din 21 de membri desemnati de grupurile p

cu respectarea configuratiei politice a Parlamentului. 

Constatarile, concluziile si propunerile Comisiei fac obiectul raportului asupra proiectului de lege, 

care va fi depus la Biroul permanent al Senatului, in calitate de prima Camera sesizat

data de 20 octombrie 2013. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

ANRE a aprobat Metodologia de monitorizare a pietei reglementate de 

In Monitorul Oficial nr. 586 din 16 septembrie 2013 a fost 

al Autoritatii Nationale de 

Reglementare in Domeniul Energiei privind aprobarea 

e monitorizare a pietei reglementate de energie 

de monitorizare a pietei reglementate de energie electrica stabileste: 

in vederea monitorizarii pietei reglementate de energie 

a pietei reglementate 

a datelor si informatiilor necesare in activitatea de 

monitorizare a pietei reglementate de energie electrica care revin producatorilor si 

furnizorilor de energie electrica ce activeaza pe piata reglementata; 

oartele care trebuie realizate in urma 

Metodologia creeaza cadrul procedural al activitatii de monitorizare a pietei 

reglementate de energie electrica si se aplica, dupa caz, de catre ANRE, furnizori de 

tul a aprobat infiintarea unei comisii speciale pentru avizarea 

In Monitorul Oficial nr. 588 din 17 septembrie 2013 a fost 

a Parlamentului Romaniei 

privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei 

Deputatilor si Senatului pentru avizarea Proiectului de lege 

privind unele masuri aferente exploatarii minereurilor auro-

a Camerei Deputatilor si Senatului pentru avizarea 

Proiectului de lege privind unele masuri aferente exploatarii minereurilor auro-argentifere din 

ente exploatarii minereurilor 

si stimularea si facilitarea dezvoltarii 

activitatilor miniere in Romania, initiat de Guvernul Romaniei, precum si a amendamentelor 

ntele pot fi transmise pana la data de 1 

in vederea dezbaterii si adoptarii proiectului de lege in plenul fiecarei 

desemnati de grupurile parlamentare, 

Constatarile, concluziile si propunerile Comisiei fac obiectul raportului asupra proiectului de lege, 

care va fi depus la Biroul permanent al Senatului, in calitate de prima Camera sesizata, pana la 
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Principalele prevederi: 

� Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar

credit care participa la Fond in conditiile si limitele prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 

39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul 

bancar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

� De la data publicarii prezentului comunicat 

garantare a depozitelor in sistemul bancar nr. 3/2012

participante la Fondul de gar

al Romaniei, Partea I, nr. 722 din 24 octombrie 2012.

� Institutiile de credit sunt: 

Comerciala CARPATICA – S.A.,

Comerciala FEROVIARA – 

Romaniei EXIMBANK – S.A.

MILLENNIUM – S.A., BCR BANCA PENTRU LOCUINTE 

Grupului National Bank of Greece

S.A., CEC BANK – S.A., Credit Europe Bank (Romania) 

S.A., GARANTI BANK – S.A.

NEXTEBANK – S.A. 

A fost modificata procedura interna de av

gestioneaza asistenta financiara comunitara

Principalele prevederi

� Emiterea avizului favorabil

ministrul fondurilor europene sau persoana delegata de acesta, in baza unui aviz 

consultativ, respectiv a unui document justificativ cu caracter consultativ elaborat de 

Directia generala coordonare sistem si asistenta tehnica din Mi

Europene. 

� In cazul personalului cu atributii de gestionare a mecanismului financiar al Spatiului 

Economic European 2009

sau documentul justificativ

tehnica, va fi avizat de directiile de specialitate din cadrul Ministerului Fondurilor 

Europene care coordoneaza acele instrumente.

 Fondul de Garantare a depozitelor in sistemul bancar a publicat lista 

institutiilor de credit participante la Fond

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

 

In Monitorul Oficial nr. 589 din 18 septembrie 2013 a fost publicat 

Comunicatul nr. 1/2013 al Fondului de Garantare a depozitelor in 

sistemul bancar privind lista institutiilor de credit participante la 

Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar.

Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar aduce la cunostinta lista institutiilor de 

credit care participa la Fond in conditiile si limitele prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 

39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul 

dificarile si completarile ulterioare. 

De la data publicarii prezentului comunicat isi inceteaza valabilitatea Comunicatul Fondului de 

garantare a depozitelor in sistemul bancar nr. 3/2012 privind lista institutiilor de credit 

participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, publicat in Monitorul Oficial 

al Romaniei, Partea I, nr. 722 din 24 octombrie 2012. 

: ALPHA BANK ROMANIA – S.A., ATE BANK ROMANIA 

S.A., BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA 

 S.A., Banca Comerciala Romana – S.A., Banca de Export

S.A., Bancpost – S.A., BANK LEUMI ROMANIA 

BCR BANCA PENTRU LOCUINTE – S.A., Banca Romaneasca 

Grupului National Bank of Greece, Banca Transilvania – S.A., BRD – Groupe Société Générale 

Credit Europe Bank (Romania) – S.A., CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA 

S.A., LIBRA INTERNET BANK – S.A., MARFIN BANK (ROMANIA) 

A fost modificata procedura interna de avizare a structurilor care 

gestioneaza asistenta financiara comunitara

In Monitorul Oficial nr. 590 din 18 septembrie 2013 a fost 

publicat Ordinul nr. 1041/2013 al ministrului Fondurilor 

Europene pentru modificarea Ordinului nr. 75/2013 privind 

procedura interna de avizare a structurilor si personalului care 

gestioneaza asistenta financiara nerambursabila comunitara

rincipalele prevederi 

Emiterea avizului favorabil sau respingerea cererii de avizare se realizeaza de catre 

ministrul fondurilor europene sau persoana delegata de acesta, in baza unui aviz 

consultativ, respectiv a unui document justificativ cu caracter consultativ elaborat de 

Directia generala coordonare sistem si asistenta tehnica din Ministerul Fondurilor 

In cazul personalului cu atributii de gestionare a mecanismului financiar al Spatiului 

Economic European 2009–2014 si a instrumentului de preaderare ISPA, 

sau documentul justificativ, emis de Directia generala coordonare sistem si asistenta 

va fi avizat de directiile de specialitate din cadrul Ministerului Fondurilor 

care coordoneaza acele instrumente. 

Fondul de Garantare a depozitelor in sistemul bancar a publicat lista 

institutiilor de credit participante la Fond 

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. 589 din 18 septembrie 2013 a fost publicat 

al Fondului de Garantare a depozitelor in 

ancar privind lista institutiilor de credit participante la 

Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar. 

aduce la cunostinta lista institutiilor de 

credit care participa la Fond in conditiile si limitele prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 

39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul 

isi inceteaza valabilitatea Comunicatul Fondului de 

privind lista institutiilor de credit 

antare a depozitelor in sistemul bancar, publicat in Monitorul Oficial 

ATE BANK ROMANIA – S.A., Banca 

A INTESA SANPAOLO ROMANIA – S.A.,  Banca 

Banca de Export-Import a 

BANK LEUMI ROMANIA – S.A., BANCA 

Banca Romaneasca – S.A., membra a 

Groupe Société Générale – 

CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA – 

MARFIN BANK (ROMANIA) – S.A., 

izare a structurilor care 

gestioneaza asistenta financiara comunitara 

In Monitorul Oficial nr. 590 din 18 septembrie 2013 a fost 

al ministrului Fondurilor 

nr. 75/2013 privind 

procedura interna de avizare a structurilor si personalului care 

ciara nerambursabila comunitara. 

se realizeaza de catre 

ministrul fondurilor europene sau persoana delegata de acesta, in baza unui aviz 

consultativ, respectiv a unui document justificativ cu caracter consultativ elaborat de 

nisterul Fondurilor 

In cazul personalului cu atributii de gestionare a mecanismului financiar al Spatiului 

2014 si a instrumentului de preaderare ISPA, avizul consultativ 

la coordonare sistem si asistenta 

va fi avizat de directiile de specialitate din cadrul Ministerului Fondurilor 

Fondul de Garantare a depozitelor in sistemul bancar a publicat lista 
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Principalele prevederi 

� Incepand cu perioada de aplicare 24 august

la rezervele minime obligatorii constituite in lei este de 

platita la rezervele minime obligatorii constituite in euro este 

Procedura de implementare a programului de de infiintare si dezvoltare 

de incubatoare tehnologice si de afaceri a fost modificata

Principalele prevederi 

� Pentru anul 2013, prin implementarea Programului se estimeaza 

financiare nerambursabile pentru un numar de 114 IMM

noi, din care unul pentru infiintarea si dezvoltarea de IMM

solicitare din partea unei autoritati private relevante la nivel national in domeniul 

antreprenoriatului. 

� In termen de 30 de zile de la semnarea acordului de finantare

de selectie a administratorului de incubator de

�  In conformitate cu prevederile 

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

servicii, aprobata cu modificari si comp

fi evaluate din punct de vedere tehnic si financiar de catre o comisie de evaluare constituita din 

reprezentanti ai OTIMMC si ai autoritatilor publice locale. 

� Comisia va selecta o persoana juridica, care va deveni

administrare, denumita in continuare 

� Directia implementare programe pentru intreprinderi mici si mijlocii din cadrul 

Departamentului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si

teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie vor duce la indeplinire prevederile 

prezentului ordin. 

 

 BNR a stabilit ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii

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. 591 din 19 septembrie 2013 a fost 

publicata Circulara nr. 28/2013 a Bancii Nationale a Romaniei 

privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii 

constituite in lei si in euro incepand cu perioada de aplicare 24 

august–23 septembrie 2013. 

 

perioada de aplicare 24 august–23 septembrie 2013 rata dobanzii platita 

la rezervele minime obligatorii constituite in lei este de 0,83% pe an

platita la rezervele minime obligatorii constituite in euro este de 0,41%

Procedura de implementare a programului de de infiintare si dezvoltare 

de incubatoare tehnologice si de afaceri a fost modificata

In Monitorul Oficial nr. 592 din 20 septembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 170/2013 al ministrului Economiei

Procedurii de implementare a Programului national multianual de 

infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri, 

aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru

mijlocii, mediul de afaceri si turism nr. 36/2013.

Pentru anul 2013, prin implementarea Programului se estimeaza acordarea de alocatii 

financiare nerambursabile pentru un numar de 114 IMM-uri si deschiderea a 4 incubatoare 

noi, din care unul pentru infiintarea si dezvoltarea de IMM-uri inovative in cazul i

solicitare din partea unei autoritati private relevante la nivel national in domeniul 

30 de zile de la semnarea acordului de finantare, OTIMMC demareaza procesul 

de selectie a administratorului de incubator de afaceri. 

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 

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

servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, ofertele solicitantilor vor 

fi evaluate din punct de vedere tehnic si financiar de catre o comisie de evaluare constituita din 

reprezentanti ai OTIMMC si ai autoritatilor publice locale.  

Comisia va selecta o persoana juridica, care va deveni parte asociata la contractul de 

administrare, denumita in continuare administratorul incubatorului. 

Directia implementare programe pentru intreprinderi mici si mijlocii din cadrul 

Departamentului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si

teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie vor duce la indeplinire prevederile 

BNR a stabilit ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 591 din 19 septembrie 2013 a fost 

a Bancii Nationale a Romaniei 

privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii 

constituite in lei si in euro incepand cu perioada de aplicare 24 

rata dobanzii platita 

0,83% pe an, iar rata dobanzii 

de 0,41% pe an. 

Procedura de implementare a programului de de infiintare si dezvoltare 

de incubatoare tehnologice si de afaceri a fost modificata 

In Monitorul Oficial nr. 592 din 20 septembrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Economiei privind modificarea 

Procedurii de implementare a Programului national multianual de 

infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri, 

aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru intreprinderi mici si 

rism nr. 36/2013. 

acordarea de alocatii 

si deschiderea a 4 incubatoare 

uri inovative in cazul in care exista 

solicitare din partea unei autoritati private relevante la nivel national in domeniul 

, OTIMMC demareaza procesul 

atribuirea contractelor de achizitie 

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

, ofertele solicitantilor vor 

fi evaluate din punct de vedere tehnic si financiar de catre o comisie de evaluare constituita din 

parte asociata la contractul de 

Directia implementare programe pentru intreprinderi mici si mijlocii din cadrul 

Departamentului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism si oficiile 

teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie vor duce la indeplinire prevederile 

BNR a stabilit ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii 
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Principalele prevederi 

� Ordinul stabileste modalitatea de numire a persoanelor imputernicite sa controleze 

activitatea tuturor persoanelor fizice si juridice cu privire la indeplinirea obligatiilor de 

depunere a documentelor care fac obiectul depozitului legal

legale locale, sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni, potrivit dispozitiilor Legii nr. 

111/1995 privind Depozitul legal de documente, republicata.

� Agentii constatatori sunt numiti prin ordin al ministrului culturii, la propunerea conducerii 

Bibliotecii Nationale a Romaniei, Bibliotecii Metropolitane Bucuresti, respectiv la 

propunerea conducerii bibliotecilor judetene, dupa caz.

� Amenzile contraventionale

numar serial in parte a carui netransmitere a facut obiectul contraventiei.

CSM a adus modificari Regulamentului de ordine interioara al 

Principalele prevederi 

� Calitatea de membru al colegiului de conducere 

prin demisie, revocare din functie, promovare, delegare, detasare sau transfer la alta 

instanta, parchet ori institutie, delegare sau numire in functia de presedinte al acelei instante 

sau prin imposibilitatea exercitarii atributiilor pe o perioada mai mare de 3 luni, precum si 

prin deces. 

Registrul de evidenta a cauzelor suspendate

� In acest registru se vor face urmatoarele 

numele partilor, obiectul cauzei, data suspen

verificarii, constatarile la data verificarii, masurile luate, semnatura grefierului arhivar.

� Daca se constata ca pe rolul instantei exista sau au existat cel putin

de aceeasi parte, avand acelasi obiect principal si aceeasi cauza, toate cererile 

de catre primul complet investit

primul complet investit a luat act de renuntarea la judecarea cererii sau a anulat c

netimbrata, ca nesemnata ori pentru neindeplinirea celorlalte conditii prevazute de art. 194

197 din Cod de procedura civila, a

 Ministerul Culturii a stabilit personalul imputernicit sa constate 

contraventii in domeniul depozitului legal de documente

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

 

 

In Monitorul Oficial nr. 592 din 20 septembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 2428/2013 al ministrului Culturii pentru stabilirea 

personalului imputernicit sa constate contraventii si sa aplice 

amenzile prevazute de Legea nr. 111/1995 privind Depozitul legal de 

documente, precum si pentru aprobarea modelului legitimatiei 

persoanelor imputernicite si a modelelor proceselor

constatare si sanctionare a contraventiilor. 

stabileste modalitatea de numire a persoanelor imputernicite sa controleze 

activitatea tuturor persoanelor fizice si juridice cu privire la indeplinirea obligatiilor de 

depunere a documentelor care fac obiectul depozitului legal, respectiv al depozitelor 

legale locale, sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni, potrivit dispozitiilor Legii nr. 

111/1995 privind Depozitul legal de documente, republicata. 

sunt numiti prin ordin al ministrului culturii, la propunerea conducerii 

otecii Nationale a Romaniei, Bibliotecii Metropolitane Bucuresti, respectiv la 

propunerea conducerii bibliotecilor judetene, dupa caz. 

Amenzile contraventionale se aplica producatorilor de documente pentru fiecare titlu sau 

numar serial in parte a carui netransmitere a facut obiectul contraventiei.

modificari Regulamentului de ordine interioara al 

instantelor judecatoresti 

In Monitorul Oficial nr. 589 din 18 septembrie 2013 a fost publicata 

Hotararea nr. 878/2013 a Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii pentru modificarea si completarea Regulamentului de 

ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin 

Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

387/2005. 

Calitatea de membru al colegiului de conducere inceteaza, dupa caz, la expirarea mandatului, 

prin demisie, revocare din functie, promovare, delegare, detasare sau transfer la alta 

instanta, parchet ori institutie, delegare sau numire in functia de presedinte al acelei instante 

exercitarii atributiilor pe o perioada mai mare de 3 luni, precum si 

Registrul de evidenta a cauzelor suspendate 

In acest registru se vor face urmatoarele mentiuni: numarul curent, numarul de dosar, 

numele partilor, obiectul cauzei, data suspendarii, cauza suspendarii si temeiul de drept, data 

verificarii, constatarile la data verificarii, masurile luate, semnatura grefierului arhivar.

pe rolul instantei exista sau au existat cel putin doua cereri formulate 

avand acelasi obiect principal si aceeasi cauza, toate cererile 

de catre primul complet investit, daca cererile nu au fost solutionate inca, precum si daca 

primul complet investit a luat act de renuntarea la judecarea cererii sau a anulat c

netimbrata, ca nesemnata ori pentru neindeplinirea celorlalte conditii prevazute de art. 194

197 din Cod de procedura civila, adoptat prin Legea nr. 134/2010. 

Ministerul Culturii a stabilit personalul imputernicit sa constate 

contraventii in domeniul depozitului legal de documente

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. 592 din 20 septembrie 2013 a fost publicat 

pentru stabilirea 

personalului imputernicit sa constate contraventii si sa aplice 

amenzile prevazute de Legea nr. 111/1995 privind Depozitul legal de 

documente, precum si pentru aprobarea modelului legitimatiei 

ceselor-verbale de 

stabileste modalitatea de numire a persoanelor imputernicite sa controleze 

activitatea tuturor persoanelor fizice si juridice cu privire la indeplinirea obligatiilor de 

, respectiv al depozitelor 

legale locale, sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni, potrivit dispozitiilor Legii nr. 

sunt numiti prin ordin al ministrului culturii, la propunerea conducerii 

otecii Nationale a Romaniei, Bibliotecii Metropolitane Bucuresti, respectiv la 

se aplica producatorilor de documente pentru fiecare titlu sau 

numar serial in parte a carui netransmitere a facut obiectul contraventiei. 

modificari Regulamentului de ordine interioara al 

In Monitorul Oficial nr. 589 din 18 septembrie 2013 a fost publicata 

a Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii pentru modificarea si completarea Regulamentului de 

ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin 

Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

inceteaza, dupa caz, la expirarea mandatului, 

prin demisie, revocare din functie, promovare, delegare, detasare sau transfer la alta 

instanta, parchet ori institutie, delegare sau numire in functia de presedinte al acelei instante 

exercitarii atributiilor pe o perioada mai mare de 3 luni, precum si 

: numarul curent, numarul de dosar, 

darii, cauza suspendarii si temeiul de drept, data 

verificarii, constatarile la data verificarii, masurile luate, semnatura grefierului arhivar. 

doua cereri formulate 

avand acelasi obiect principal si aceeasi cauza, toate cererile vor fi judecate 

, daca cererile nu au fost solutionate inca, precum si daca 

primul complet investit a luat act de renuntarea la judecarea cererii sau a anulat cererea ca 

netimbrata, ca nesemnata ori pentru neindeplinirea celorlalte conditii prevazute de art. 194–

Ministerul Culturii a stabilit personalul imputernicit sa constate 

contraventii in domeniul depozitului legal de documente 
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Principalele prevederi 

� La originea cauzei se afla Cererea nr. 36.900/02 indreptata impotriva Romaniei prin care 

resortisanti ai acestui stat, Adrian Toscuta, Paul Ion Serban Toscuta, Danut Negulescu, 

Gheorghe Negulescu si George Negulescu, precum si Maria Negulescu si Sevastit

Negulescu (reclamantii), 

Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Cu privire la pretinsa incalcare a art. 1 din Protocolul nr. 1

� Reclamantii invoca o atinge

nicio despagubire, a titlurilor lor de proprietate asupra terenurilor de 2.500 m

m
2
, fapte care in opinia lor sunt imputabile autoritatilor locale. Acestia invoca art. 1 din 

Protocolul nr. 1 la conventie

Cu privire la admisibilitate

� Curtea constata ca acest capat de cerere nu este in mod vadit nefondat in sensul art. 35 

§3 din conventie. De altfel, Curtea subliniaza ca acesta nu prezinta niciun alt motiv de 

inadmisibilitate. Este nec

Cu privire la fond 

� Curtea observa ca reclamantii detineau doua titluri de proprietate

respectiv, 1995, titluri care au fost anulate cu privire la terenurile de 2.500 m

in urma unei proceduri judiciare solutionate prin Hotararea definitiva din 7 martie 2003 a 

Curtii de Apel Bucuresti. In masura in care capatul de cerere al reclamantilor intemeiat pe 

art. 1 din Protocolul nr. 1 nu priveste decat cele doua terenuri, Curtea nu considera 

pertinent in speta argumentul Guvernului conform caruia anularea titlurilor era partiala. 

Anularea a avut ca efect privarea persoanelor in cauza de bunurile lor, respectiv cele doua 

terenuri mentionate anterior, in sensul celei de

din protocolul aditional. 

� Curtea considera ca anularea titlurilor de proprietate ale reclamantilor a fost justificata 

exclusiv prin fapte imputabile autoritatilor

despagubire sau sa li se propuna un

� Prin urmare, chiar daca s

cauze de interes public, 

reclamantii au suferit un prejudiciu special si exorbitant prin fa

numai de dreptul de folosinta asupra celor doua terenuri, ci si de orice despagubire sau 

masura reparatorie in aceasta privinta.

� In consecinta, Curtea considera ca a fost incalcat art. 1 din Protocolul nr. 1

Cu privire la pretinsele incalcari ale art. 6 §1 din conventie

� Reclamantii reproseaza caracterul inechitabil al procedurii in anularea Deciziei comisiei 

municipiului din 12 august 1993 pe motiv ca nu li s

� Curtea considera ca aceste capete de cerere au

examinat din perspectiva art. 1 din Protocolul nr. 1. 

Romania a fost condamnata la CEDO in cauza Toscuta 

pe taramul art. 1 din Protocolul nr. 1

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. 592 din 20 septembrie 2013 a fost publicata 

Hotararea CEDO din 25 noiembrie 2008 in Cauza Toscuta si altii 

impotriva Romaniei, ramasa definitiva la data de 25 februarie 2009.

La originea cauzei se afla Cererea nr. 36.900/02 indreptata impotriva Romaniei prin care 

ai acestui stat, Adrian Toscuta, Paul Ion Serban Toscuta, Danut Negulescu, 

Gheorghe Negulescu si George Negulescu, precum si Maria Negulescu si Sevastit

Negulescu (reclamantii), au sesizat Curtea la 5 septembrie 2003 in temeiul art. 34 din 

Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Cu privire la pretinsa incalcare a art. 1 din Protocolul nr. 1 

atingere adusa dreptului lor la proprietate ca urmare a anularii, fara 

nicio despagubire, a titlurilor lor de proprietate asupra terenurilor de 2.500 m

, fapte care in opinia lor sunt imputabile autoritatilor locale. Acestia invoca art. 1 din 

lul nr. 1 la conventie 

Cu privire la admisibilitate 

Curtea constata ca acest capat de cerere nu este in mod vadit nefondat in sensul art. 35 

§3 din conventie. De altfel, Curtea subliniaza ca acesta nu prezinta niciun alt motiv de 

inadmisibilitate. Este necesar asadar sa fie declarat admisibil. 

Curtea observa ca reclamantii detineau doua titluri de proprietate 

respectiv, 1995, titluri care au fost anulate cu privire la terenurile de 2.500 m

duri judiciare solutionate prin Hotararea definitiva din 7 martie 2003 a 

Curtii de Apel Bucuresti. In masura in care capatul de cerere al reclamantilor intemeiat pe 

art. 1 din Protocolul nr. 1 nu priveste decat cele doua terenuri, Curtea nu considera 

nent in speta argumentul Guvernului conform caruia anularea titlurilor era partiala. 

Anularea a avut ca efect privarea persoanelor in cauza de bunurile lor, respectiv cele doua 

terenuri mentionate anterior, in sensul celei de-a doua teze din primul paragra

 

Curtea considera ca anularea titlurilor de proprietate ale reclamantilor a fost justificata 

fapte imputabile autoritatilor si fara ca reclamantilor sa li se acorde vreo 

despagubire sau sa li se propuna un teren echivalent. 

Prin urmare, chiar daca s-ar putea demonstra ca privarea de proprietate a servit unei 

cauze de interes public, Curtea considera ca echilibrul just nu a fost pastrat

reclamantii au suferit un prejudiciu special si exorbitant prin faptul ca au fost privati nu 

numai de dreptul de folosinta asupra celor doua terenuri, ci si de orice despagubire sau 

masura reparatorie in aceasta privinta. 

Curtea considera ca a fost incalcat art. 1 din Protocolul nr. 1

sele incalcari ale art. 6 §1 din conventie 

Reclamantii reproseaza caracterul inechitabil al procedurii in anularea Deciziei comisiei 

municipiului din 12 august 1993 pe motiv ca nu li s-a solicitat interventia.

Curtea considera ca aceste capete de cerere au legatura directa cu capatul de cerere 

examinat din perspectiva art. 1 din Protocolul nr. 1.  

Romania a fost condamnata la CEDO in cauza Toscuta 

pe taramul art. 1 din Protocolul nr. 1 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 592 din 20 septembrie 2013 a fost publicata 

Cauza Toscuta si altii 

definitiva la data de 25 februarie 2009. 

La originea cauzei se afla Cererea nr. 36.900/02 indreptata impotriva Romaniei prin care 7 

ai acestui stat, Adrian Toscuta, Paul Ion Serban Toscuta, Danut Negulescu, 

Gheorghe Negulescu si George Negulescu, precum si Maria Negulescu si Sevastita 

la 5 septembrie 2003 in temeiul art. 34 din 

Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. 

ca urmare a anularii, fara 

nicio despagubire, a titlurilor lor de proprietate asupra terenurilor de 2.500 m
2
 si 6.581 

, fapte care in opinia lor sunt imputabile autoritatilor locale. Acestia invoca art. 1 din 

Curtea constata ca acest capat de cerere nu este in mod vadit nefondat in sensul art. 35 

§3 din conventie. De altfel, Curtea subliniaza ca acesta nu prezinta niciun alt motiv de 

emise in 1993 si, 

respectiv, 1995, titluri care au fost anulate cu privire la terenurile de 2.500 m
2
 si 6.581 m

2
 

duri judiciare solutionate prin Hotararea definitiva din 7 martie 2003 a 

Curtii de Apel Bucuresti. In masura in care capatul de cerere al reclamantilor intemeiat pe 

art. 1 din Protocolul nr. 1 nu priveste decat cele doua terenuri, Curtea nu considera 

nent in speta argumentul Guvernului conform caruia anularea titlurilor era partiala. 

Anularea a avut ca efect privarea persoanelor in cauza de bunurile lor, respectiv cele doua 

a doua teze din primul paragraf al art. 1 

Curtea considera ca anularea titlurilor de proprietate ale reclamantilor a fost justificata 

si fara ca reclamantilor sa li se acorde vreo 

ar putea demonstra ca privarea de proprietate a servit unei 

Curtea considera ca echilibrul just nu a fost pastrat si ca 

ptul ca au fost privati nu 

numai de dreptul de folosinta asupra celor doua terenuri, ci si de orice despagubire sau 

Curtea considera ca a fost incalcat art. 1 din Protocolul nr. 1. 

Reclamantii reproseaza caracterul inechitabil al procedurii in anularea Deciziei comisiei 

a solicitat interventia. 

legatura directa cu capatul de cerere 

Romania a fost condamnata la CEDO in cauza Toscuta  
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         Prejudiciu 

� Reclamantii solicita 7.718.000 euro (EUR) pentru prejudiciul material care decurge din 

privarea de terenuri in suprafata de 9.081 m2, din care 5.593.850 EUR pentru reclamantii 

Adrian Toscuta si Paul Ion Serban Toscuta si 2.125.000 EUR pentru ceilalti reclamanti. 

Acestia precizeaza ca preturile pe metru patrat in cazul terenurilor situate in cartierul 

Militari din Bucuresti variaza intre 700 EUR si 1.300 EUR si considera ca este necesar sa li se 

plateasca 850 EUR pe metru patrat de teren.  

� Acestia adauga la dosar opinia unui expert, conform careia valoarea terenului de 2.500 m2 

este de 2.000.000 EUR (800 EUR/m2), iar cea a terenului de 6.581 m2 este de 5.600.000 

EUR (850 EUR/m2). 

� Curtea considera ca nu se pune problema aplicarii art. 41, astfel incat este necesar sa fie 

amanata tinand seama, de asemenea, de eventualitatea unui acord intre statul parat si 

persoanele interesate 

Cheltuieli de judecata 

� 47. Reclamantii solicita 4.000 EUR cu titlu de cheltuieli de judecata. Acestia prezinta in 

acest sens documente justificative care atesta plata in septembrie 2007 a sumelor de 993 

lei romanesti noi (RON), 6.620 RON si 5.710 RON cu titlu de onorarii de avocat. 

� Curtea reaminteste ca un reclamant nu poate obtine rambursarea cheltuielilor sale decat 

in masura in care se demonstreaza realitatea, necesitatea si caracterul rezonabil al 

cuantumului lor.  

� Aceasta admite ca persoanele interesate au efectuat cheltuieli pentru remedierea incalcarii 

constatate de aceasta. In speta, tinand cont de documentele justificative prezentate de 

reclamanti si avand in vedere criteriile mentionate anterior, Curtea considera rezonabila 

suma de 4.000 euro pentru toate cheltuielile reunite si o acorda reclamantilor in solidar. 

� Astfel, Curtea a declarat cererea admisibila in ceea ce priveste capatul de cerere intemeiat 

pe art. 1 din Protocolul nr. 1 si in acelasi timp ca nu este necesar sa se pronunte cu privire 

la admisibilitatea si fondul capetelor de cerere intemeiate pe art. 6 §1 din conventie. 

� Aceasta a hotarat ca a fost incalcat art. 1 din Protocolul nr. 1 si ca nu se pune problema 

aplicarii art. 41 din conventie. 

� In final, Curtea a hotart ca: 

• statul parat trebuie sa plateasca solidar reclamantilor, in termen de 3 luni de la 

data ramanerii definitive a hotararii, in conformitate cu art. 44 §2 din conventie, suma de 

4.000 EUR (patru mii euro) pentru toate cheltuielile, plus orice suma ce poate fi datorata 

cu titlu de impozit. 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  

� Propunere legislativa privind completarea Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea 

si functionarea institutiei Avocatului Poporului  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, 

cu modificarile si completarile ulterioare  

 

 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi  

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea O.G. nr. 58/1998 privind organizarea si 

desfasurarea activitatii de turism in Romania  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 13 din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea 

si combaterea efectelor consumului produselor din tutun  

 

� Propunere legislativa pentru abrogarea Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante 

provenite de la autovehicule  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in 

domeniul sanatatii  

 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi  

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 65 din Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale   

 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011 a 

educatiei nationale  

 

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

reproducerii cainilor 
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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: 17.09.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 24.09.2013 

 

 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi  

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

si finantarea rezidentiatului  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 83 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice   

 

� 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  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.G. nr. 8/2013 privind 

reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si ale art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal  

 

� Propunere legislativa privind modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informatiile de interes public  

 

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003, 

precum si a altor acte normative  

 

� Propunere legislativa pentru completarea prevederilor art. 199 C.proc.pen.  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea 

activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale 

Procesul legislativ la Senat 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

- in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 
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Concursuri europene 
 

 

Jurisprudenta europeana 
 

CURTEA DE JUSTIŢIE A AELS 
 

In Jurnalul Oficial nr. C270 din 19 septembrie 2013 a fost publicata Hotararea din 25 martie 2013 

in cauza E-10/12, Yngvi Harðarson/Askar Capital hf. 

Directiva 91/533/CEE a Consiliului din 14 octombrie 1991 privind obligatia angajatorului de a 

informa lucratorii asupra conditiilor aplicabile contractului sau raportului de munca trebuie sa fie 

interpretata in sensul ca nu impune determinarea compensatiei acordate unui lucrator pe baza 

unui contract de munca incheiat in forma scrisa, in cazul in care lucratorului in cauza nu i-a fost 

inmanat, in termenele stabilite la art. 5 din directiva, niciun document scris referitor la modifi-

carile, temporare sau permanente, aduse principalelor elemente ale contractului sau ale rapor-

tului de munca existent intre parti. Acest lucru se aplica, de asemenea, in contextul procedurilor 

de faliment sau al unei scindari in entitati asemanatoare a unei societati cu raspundere limitata. 

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.  

 

� Curtea de Conturi Europeana a publicat un anunt de post vacant pentru sef de unitate (Grupa de 

functii AD, grad 9-12) in Secretariatul general - Directia Finante si asistenta - Unitatea Cladiri (2013/C 

269 A/01). 

Conditii pentru candidati: 

- poseda un nivel de studii care corespunde unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu 

diploma, in cazul in care durata normala a studiilor respective este de patru ani sau mai mult; sau 

- poseda un nivel de studii care corespunde unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu 

diploma si o experienta profesionala relevanta de cel putin un an, in cazul in care durata normala 

a studiilor universitare respective este de cel putin trei ani; sau 

- atunci cand interesul serviciului justifica acest lucru, o formare profesionala de nivel echivalent; 

- au dobandit o experienta profesionala de cel putin 10 ani in domeniul avut in vedere; 

- dispun de experienta in gestionarea de proiecte in domeniul constructiilor sau al lucrarilor publice; 

- dispun de o experienta de cel putin trei ani in ceea ce priveste procedurile de achizitii publice, 

precum si in domeniul monitorizarii si al gestionarii contractelor; 

- dispun de experienta in coordonarea unor echipe responsabile de instalatiile tehnice ale unei 

cladiri administrative (organizarea activitatilor si gestionarea personalului); 

- dispun de aptitudinea de a comunica cu claritate si diplomatie, atat in cadrul Curtii, cat si in relatiile 

exterioare ale acesteia, tinand seama de natura sarcinilor unitatii; 

- cunosc in mod aprofundat o limba oficiala a UE si in mod satisfacator o alta limba oficiala a UE; 

- este necesara o buna cunoastere a limbii franceze; o buna cunoastere a limbilor germana si/sau 

luxemburgheza constituie un avantaj. 

Candidaturile, redactate in engleza sau in franceza, trebuie transmise pe cale electronica la 

urmatoarea adresa: vacancies@eca.europa.eu.  

Data-limita pentru este 9 octombrie 2013, ora 17.00 (ora Luxemburgului). 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 
 

  Condamnatii definitiv pentru persecutii politice in 

perioada comunista ar putea fi obligati la despagubiri 
 

Ministerului Justitiei a publicat pe 16 septembrie proiectul de lege privind 

stabilirea platii unor despagubiri in sarcina persoanelor condamnate definitiv 

pentru savarsirea unor fapte impotriva persoanelor persecutate din motive 

politice de dictatura instaurata la data de 6 martie 1945. 

Prin proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, se propune instituirea unei sanctiuni 

pecuniare, cu titlu de despagubire, complementara sanctiunii penale, care sa fie platita lunar de 

persoanele condamnate definitiv pentru savarsirea unor fapte in perioada 6 martie 1945 – 22 

decembrie 1989, indiferent de forma de participatie penala, care au avut ca urmare moartea, 

vatamarea corporala sau producerea unei dureri ori suferinte puternice, fizice ori psihice 

persoanelor persecutate de regimul totalitar comunist. 

 

In acest sens, a fost prevazuta constituirea unui fond destinat platii drepturilor cuvenite, potrivit 

legii, persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata la data de 6 martie 1945, 

fond ce va fi alimentat din sumele platite cu titlu de despagubire de catre fostii tortionari, 

condamnati definitiv. Fondul este gestionat de Ministerul Muncii, Familiei Protectiei Sociale si 

Persoanelor Varstnice. Hotararea definitiva de condamnare se comunica de instanta de executare 

Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice. 

 

Proiectul prevede ca despagubirea se stabileste de catre instanta de judecata, prin hotararea de 

condamnare a persoanei vinovate. Prin hotararea de condamnare instanta de judecata stabileste 

durata pentru care se dispune plata despagubirii, precum si cuantumul lunar al despagubirii. 

 

De asemenea, proiectul prevede ca durata pentru care se dispune plata despagubirii nu poate fi 

mai mica de 2 ani, iar cuantumul lunar al despagubirii nu poate fi mai mic de 25% din venitul lunar 

net al persoanei condamnate si nici mai mare de 50% din acest venit. Prin venit lunar net, in sensul 

proiectului, se intelege venitul net provenit din pensii, salarii, chirii, drepturi de autor si alte 

venituri lunare periodice. Ratiunea instituirii unor limite (minima si maxima) este justificata pe de 

o parte de eliminarea posibilitatii stabilirii unor despagubiri simbolice si, pe de alta parte, de 

necesitatea asigurarii unui minim de venituri pentru persoana condamnata. 

 

La stabilirea cuantumului despagubirii si a duratei masurii, instanta are in vedere criterii precum: 

fapta savarsita, pozitia detinuta de persoana condamnata in aparatul de represiune al regimului 

totalitar comunist, amploarea activitatii acesteia, masura in care prin activitatea desfasurata de 

aceasta au fost lezate drepturile si libertatile fundamentale ale persoanelor. 

 

In vederea garantarii executarii obligatiei de plata a despagubirilor, procurorul ori, dupa caz, 

instanta de judecata va dispune poprirea asupra veniturilor lunare ale persoanei condamnate, in 

conditiile Codului de procedura penala. 

 

Proiectul de Lege poate fi consultat AICI.  

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

asteptate pe adresa de e-mail: dean@just.ro, in termen de 10 de zile. 
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Noi masuri pentru distribuirea cardului national de sanatate 

Ministerul Sanatatii a publicat pe 16 septembrie un proiect de lege 

privind modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in 

domeniul sanatatii. 

Prin acest proiect de act normativ:  

� se creeaza premisele necesare distribuirii cardului national de asigurari sociale de sanatate, 

facilitandu-se astfel accesul persoanelor asigurate in varsta de pana la 18 ani la serviciile medicale, 

medicamente si dispozitive medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. 

� se reglementeaza necesitatea distribuirii cardurilor, astfel incat si persoanele incadrate in 

cazurile speciale, respectiv persoanele grav bolnave, nedeplasabile, din localitati izolate, sa poata 

intra in posesia cardului. 

 

Conform expunerii de motive, masura se impune si datorita faptului ca Federatia Nationala a 

Patronatelor Medicilor de Familie si Societatea Nationala de Medicina de Familie nu au fost de 

acord cu distribuirea prin intermediul cabinetelor de medicina de familie a cardului national de 

asigurari sociale de sanatate.  

 

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

asteptate pe adresa de e-mail: propuneri@ms.ro, in termen de 10 de zile. 

Directivele europene privind cerintele tehnice pentru 

navele de navigatie interioara vor fi transpuse 

Ministerul Transporturilor a publicat pe 16 septembrie un proiect de ordin 

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 

1447/2008 privind aprobarea cerintelor tehnice pentru navele de navigatie 

interioara. 

In cadrul referatului de aprobare se arata ca, in vederea armonizarii legislatiei nationale cu cea comunitara in 

domeniu, a fost elaborat Ordinul nr. 1447/2008, care a fost modificat prin Ordinul nr. 544/2009 si Ordinul nr. 

742/2009. 

 

De la adoptarea Directivei 2006/87/CE, in decembrie 2006, au fost elaborate la nivelul Comisiei Centrale 

pentru navigatia pe Rin modificari la Regulamentul de inspectie a navelor pe Rin. Pentru a se asigura 

echivalenta intre certificatul comunitar pentru navele de navigatie interioara si certificatul de nava eliberat in 

conformitate cu Regulamentul privind inspectia navelor pe Rin a fost necesara modificarea corespunzatoare 

a Directivei 2006/87/CE. 

 

Avand in vedere aceste modificari, devine necesara transpunerea in legislatia romana a Directivelor 

2012/48/UE, 2012/49/UE, precum si 2013/22/UE Partea B din Anexa, punctul 2.  
 

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

adresa de e-mail: consultare.publica@mt.ro, in termen de 10 de zile de la publicare. 
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